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Rzeźba uchodzi za najstarszą ze sztuk plastycznych. Jej zdolność 
do naśladowania i oddawania rzeczywistości zafascynowała już 
prehistorycznych ludzi. Jednakże to rzeźba zdaje się trwać w cieniu 
malarstwa i jest się mylnie kojarzona z mniejszym artyzmem, często 
nawet z pracą rzemieślniczą. Wielu ludziom niesłusznie wydaje się 
trudna w odbiorze. 

Stereotypy dotyczące rzeźby przeniosły się również na kolekcjo-
nerstwo. Częste aukcje malarstwa czy prac na papierze zdają się 
jednak niewystarczające, a rynek stale nienasycony. Okazuje się, 
że pomimo zapotrzebowania na obrazy czy grafiki, wiele osób zafa-
scynowanych jest rzeźbą — jej surowością, szlachetnością, finezją. 

Rzeźba umiejętnie wyeksponowana może odmienić całe wnętrze. 
Mieszkanie, hol, gabinet czy biblioteka zmienią się nie do poznania, 
jeśli wyeksponuje się w nich rzeźbę. Pomieszczenie przeistoczy się 
do tego stopnia, że usunięcie stamtąd wcześniej zakomponowanej 
figury sprawi, iż nie odzyska ono już dawnego blasku, pozostanie 
nudne i bez wyrazu — bez smaku. 

Dzieła rzeźbiarskie może i trudniejsze w odbiorze, może i trudniej-
sze do kolekcjonowania, potrafią jednak jak nic innego odmienić ich 
właściciela i jego sposób postrzegania świata, przestrzeni wokół 
niego, a także sposobu, w jaki patrzy na sztukę.

Prezentujemy więc katalog dedykowany pierwszej w histo-
rii Sopockiego Domu Aukcyjnego Aukcji Rzeźby. Mamy nadzieję, 
że wydarzenie to będzie odbywało się cyklicznie, zaś rzeźba 
stanie się wizytówką SDA w Bydgoszczy. Pierwsza edycja obfituje 

Rzeźba towarzyszy człowiekowi 
niemal od zawsze...

Rzeźba towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze...

Niniejsza aukcja jest ukłonem w stronę tych kolekcjonerów, 
którzy czują niedosyt na dzisiejszym rynku sztuki, którzy są 
odważni i tak jak my pokochali rzeźbę. Pragniemy tą aukcją 
rozbudzić ciekawość i fascynację również wśród osób, 
które wcześniej nie interesowały się dziełami wykonanymi 
w kamieniu, ceramice czy metalu.
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Chcielibyśmy serdecznie podziękować kilku osobom, bez 
których niniejsze przedsięwzięcie zwyczajnie by się nie 
udało. Wyrażamy zatem najszczersze podziękowania  Hannie 
Kotkowskiej-Barei, Ewie Parandowskiej, Katarzynie  van Rij, 
oraz Magdalenie Mielnickiej.

Rzeźba towarzyszy człowiekowi niemal od zawsze...

w najznamienitsze nazwiska ze świata polskiej rzeźby. Znajdą tu 
Państwo prace zarówno wielkich,  nieżyjących już artystów, jak 
Magdalena Abakanowicz, Xawery Dunikowski, Wacław Szyma-
nowski, Antoni Kenar czy  Stanisław Popławski, jak i dzieła Polaków 
cieszących się ogromną sławą poza granicami kraju, jak Lubo-
mir Tomaszewski, Jean-Lambert Rucki, Bronisław Krzysztof. Nie 
zabraknie również rzeźb artystów, którzy stają się wielcy na naszych 
oczach, np. Adam Myjak, Michał Kubiak, Sylwester Ambroziak, 
Monika Osiecka. Z radością prezentujemy również prace twórców, 
o których dopiero zaczyna być głośno. 

Monika Osiecka, Para w uścisku/ Embracing couple

Zespół Sopockiego Domu Aukcyjnego w Bydgoszczy
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5Lubomir Tomaszewski, Musing
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1
David d’Angers, wł./born Pierre-Jean David  

(1788 Angers – 1856 Paryż)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 19 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 20 000 – 30 000 ZŁ

brąz/ bronze, 62 x 26 cm,
sygn. p.d. z tyłu/ signed on rear: DAVID ANGRES

Francuski rzeźbiarz, neoklasycysta. Początkowo 
studiował rzeźbę w pracowni Jeana-Jacques 
Delusse, po czym w 1810 roku wyjechał do 
Paryża, gdzie pobierał nauki u Philippe’a-Laurenta 
Rolandsa. Przez kilka lat podróżował po Rzymie, 
studiując starożytności oraz dzieła neoklasycysty 
Antoniego Canovy. Tworzył bardzo realistyczne 
portrety, m.in. Victora Hugo, Thomasa Jeffersona, 
w których znaczącą rolę odgrywa studium fizjo-
nomiczne postaci. Jego najsłynniejszą rzeźbą jest 
„Ojczyzna i wolność obdarowują bohaterów”. Arty-
sta niezwykle płodny: stworzył ponad 50 pomni-
ków, 150 popiersi i 500 medali. Mówi się, że to David 
d’Angers przywrócił XIX wiecznej Francji renesan-
sową tradycję odlewania rzeźb w brązie. 

David d’Angers jest więc niejako prekursorem tej genera-
cyji [romantyków] i naturalnie staje się jednym z jej wodzów. 
A o powołaniu swem ma on równie wysokie wyobrażenie 
jak artyści Rewolucyi. (...) Rzeźbiarz winien podług niego 
współdziałać wszystkiemi siłami podtrzymaniu ducha 
publicznego, oczyszczeniu obyczajów, natchnieniu ludzi 
miłością prawdy.

(...) my Polacy zawdzięczamy Davidowi biust Adama 
Mickiewicza, którego poznał w Weimarze, i z którym go 
później łączyły przyjacielskie stosunki, medaliony Kościuszki, 
Mickieiwcza, Niemcewicza, Lelewela, ks. Adama Czartory-
skiego, Klaudyi Potockiej, medalion swobody i medalion 
wybity w roku 1846 na hańbę Metternich’owi, sprawcy rzezi 

Tadeusz Kościuszko 

Tadeusz Kościuszko

French sculptor, neoclassicalist. Initially he 
studied sculpture in Jean-Jacques Delusse’s 
studio, and then in 1810 he went to Paris, where 
he studied with Philippe-Laurent Rolands. For 
several years, he travelled around Rome, studying 
the antiquity and the works of the neoclassicalist 
Antoni Canova. The artist was extremely produc-
tive: he created over 50 monuments, 150 busts and 
500 medals. It is said that David d’Angers revived 
the 19th-century French Renaissance tradition of 
casting bronze sculptures.

galicyjskiej. Tak dalece przejęty był David swem posłannic-
twem, że odmawiał portretowania, czy uwieczniania pomni-
kiem ludzi, którzy nie mieli jego szacunku.

Czesław Poznański, Rzeźba Francuska XIX i XX wieku, Lwów 1909
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2
Arthur Strasser 

(1854 Adelberg – 1927 Wiedeń)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 8 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 – 12 000 ZŁ

brąz/ bronze, 83 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: Stasser

Niemiecki rzeźbiarz, przedstawiciel wiedeń-
skiej secesji. Wielokrotnie nagradzany. Studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, następ-
nie w Paryżu. Późniejszy wykładowca rzeźby 
wiedeńskiej Szkoły Sztuk Stosowanych. Współ-
pracował z austriacką manufakturą ceramiki Frie-
dricha Goldscheidera. Ogromny wpływ na jego 
twórczość wywarła podróż do Egiptu, po której 
zaczął wykorzystywać orientalizujące motywy. 
Charakterystyczne dla Strassera to naturalistyczne 
ukazywanie postaci.

Dziewczyna z dzbanem 
koniec XIX wieku

Girl with an Urn
late 19th century

German sculptor and representative of Vien-
nese Art Nouveau. Awarded multiple times. He 
studied at the Academy of Fine Arts in Vienna, 
then in Paris. Later, Strasser became a lecturer at 
the Vienna School of Applied Arts. He worked in 
conjunction with Friedrich Goldscheider’s Austrian 
ceramics factory. His works were heavily influen-
ced by a trip to Egypt, after which he began to use 
oriental motifs.
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3
Stanisław Popławski

(1886 Warszawa – 1956 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 500 – 11 000 ZŁ

gips/ plaster, 31 x 9 x 13 cm 
z tyłu na podstawie/ numbered on base: 322

LITERATURA:
• Piękno monumentalne: Stanisław Popławski, katalog 

wystawy w Muzeum Śląskim w Katowicach, 2016, s. 28

Polski rzeźbiarz, pedagog, członek Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Plastycznych, stowarzysze-
nia „Rzeźba”, Grupy Dziesięciu, TAP Sztuka, Cechu 
Artystów Plastyków „Jednoróg” oraz TZPS. Uczęsz-
czał do warszawskiej szkoły realnej, w latach 1901-
1906 kształcił się w Szkole Rysunkowej Wojciecha 
Gersona w Warszawie. Pobierał również prywatne 
nauki w pracowni Piusa Wielońskiego. Dwukrot-
nie otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych (1906, 1908). W 1906 roku przeby-
wał we Florencji. Studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych rozpoczął w 1906 roku na kierunku 
rzeźba, kształcąc się w pracowni Konstantego 
Laszczki oraz Alfreda Dauna. Już jako student 
zdobył szereg nagród, dyplom uzyskał w 1911 
roku. Krótko po studiach, pod okiem Konstantego 
Laszczki, pracował jako instruktor kucia w kamieniu 
w ramach kursów uzupełniających na ASP. W latach 
1912-1913 podróżował do Rzymu i Paryża.  W tym 
okresie uwolnił się spod silnych wpływów Augu-
ste’a Rodina i Charlesa Despieau, by zwrócić się ku 
bardziej tradycyjnym formom. Od 1919 roku rozwijał 
swoją karierę na Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, by w latach 1931-1937 poprowadzić pracownię 
odlewni gipsów. W latach 1923-1930 pełnił funkcję 

Atleta

Athlete

Polish sculptor, pedagogue, and member of 
the Society of Friends of Fine Arts, the Sculpture 
Association, Group of Ten, TAP Art, Unicorn Guild of 
Artists and TZPS. Sculptures by Stanislaw Popław-
ski were repeatedly exhibited outside of Poland: in 
Baden, New York, Paris, Prague, Venice and Vienna. 
His creativity was characterised by the compact-
ness of solid, round forms.

dydaktyka w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego w Krakowie, od 1937 roku pełnił 
funkcję kierownika Pracowni Ceramiki  krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W 1937 roku odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
za zasługi na polu pracy naukowej. Po zakończeniu 
II wojny światowej powrócił jako profesor na Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźby Stanisława 
Popławskiego były wielokrotnie wystawiane poza 
granicami Polski: w Baden, Nowym Jorku, Paryżu, 
Pradze, Wenecji, czy Wiedniu. Jego twórczość 
charakteryzowała zwartość bryły, krągłe formy. 
Jest autorem sarkofagu Jacka Malczewskiego. 
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4
Stanisław Popławski

(1886 Warszawa – 1956 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA: 7 200 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 12 000 ZŁ

brąz/ bronze 
średnica/ diameter, 49 cm
sygn./ signed: l.d. S.T. POPŁAWSKI 
numer odlewu 1/6 
datowany/ dated: p. d.: KRAKÓW 1930

Tytuł wystawy „Piękno monumentalne” akcentuje styl 
Stanisława Popławskiego, którego wyznacznikiem było 
dążenie do formy wolnej od zakłócających jej monumental-
ność detali. Równolegle nawiązuje do kreatywności i estetyki 
twórcy, które w połączeniu zdolne są zamienić tworzywo 
w dzieło sztuki. Popławski, dążąc do odnalezienia własnej 
formy rzeźbiarskiej wypowiedzi, nie zapominał o tradycji. 
Tworzył dzieła charakteryzujące się równowagą pomiędzy 
eksperymentem i dążeniem do syntezy, a klasycznym podej-
ściem do kształtowania rzeźbiarskiej bryły.

Andrzej Holeczko-Kiehl, kurator

Apoteoza sztuki

Apotheosis
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5
Edward Wittig 

(1897 Warszawa – 1941 tamże)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 8 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 – 12 000 ZŁ

brąz/ bronze, 51 cm 
sygn. na podstawie/ signed on base: E. Wittig | No 2

LITERATURA:
•	 Szczęsny	Rutkowski,	Edward	Wittig,	Monografie	artystyczne,	

tom	II,	Warszawa	1925,	s.	19;		Władysław	Kozicki,	Edward	
Wittig.	Rozwój	twórczości,	Warszawa	1932,	s.	60-62,	il.	tabl.	III

Polski rzeźbiarz należący m.in. do grupy arty-
stycznej „Rytm” oraz Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. Wolnomularz. W latach 1897-
1900 kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem J. Tatutenheima, następ-
nie w paryskim Ecole des Beaux-Arts, gdzie 
uczęszczał do pracowni Madeleine Jouvray, 
dawnej studentki Auguste’a Rodina, którego twór-
czość wywarła silny wpływ na rozwijającym się 
Edwardzie Wittigu — zaczął tworzyć rzeźby symbo-
liczne o niezwykle delikatnym, powierzchownym 
modelunku bryły. Szybko jednak uwolnił się spod 
wpływu Francuza na rzecz rzeźby monumental-
nej o uproszczonej formie, oszczędnej w detalach. 
W ten sposób artysta stał się jednym z najbar-
dziej rozpoznawalnych przedstawicieli polskiego 
tzw. nowego klasycyzmu, nawołując w 1915 roku 
w swoim „Odczycie o rzeźbie” do odejścia od 
naśladowania Rodina i zwrócenie się ku trady-
cyjnej formie. W latach 1914-1920 pełnił funkcję 
profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie oraz na Politechnice Warszawskiej. Jego 
monumentalne rzeźby zyskały niezwykłe uznanie 

Jesień 
1913 

Autumn
1913

Edward Wittig was a Polish sculptor who studied 
at the Vienna Academy of Fine Arts between 1897 
and 1900 under the supervision of J. Tatutenheim, 
then at the Ecole des Beaux-Arts in Paris, where he 
attended the studio of Madeleine Jouvray, a former 
student of Auguste Rodin, whose work had a strong 
influence on the developing artist. His monumental 
sculptures gained remarkable recognition in the 
interwar years — they were treated like a compro-
mise between academic tradition and innovative 
artistic solutions that gained a stronger voice. In 
1936, Wittig was awarded the Golden Laurel by 
the Polish Academy of Literature for outstanding 
contributions to Polish art in general. 

w dwudziestoleciu międzywojennym — trakto-
wano je niczym kompromis między akademickim 
tradycjonalizmem a nowatorskimi rozwiązaniami 
artystycznymi, które zyskiwały coraz silniejszy 
głos. W 1936 roku Edward Wittig został odzna-
czony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej 
Akademii Literatury za wybitne zasługi dla polskiej 
sztuki w ogóle. Pochowano go na warszaw-
skich Powązkach.
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6
Wacław Bębnowski 

(1865 Dubieniec – 1945 Aleksandrów Kujawski)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 12 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 14 000 – 18 000 ZŁ

terakota, brąz patynowany/
terracotta, patinated bornze, 63,5 cm
sygn. na podstawie z boku/ signed on side: W. Bębnowski 
inskrypcja z przodu/ inscription on front: VI/ 1910-1912

LITERATURA:
• Katalog dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej 

i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2009, 
s. 30, nr. kat. 2

Polski rzeźbiarz, ceramik. Przedstawiciel secesji 
i sztuk użytkowych. Jako młody chłopak podpa-
trywał jak tworzy Jan Chrucki, ściśle związany 
z petersburską Akademią Sztuk Pięknych. Za jego 
namową rodzice posłali Wacława Bębnowskiego 
na studia artystyczne do Moskwy. W latach 1888-
1897 studiował w Akademi Sztuk Pięknych w Krako-
wie w pracowniach Izydora Jabłońskiego i Alfreda 
Dauna. Studiował również w Academie Colarossi 
w Paryżu. Podróż do Monachium zaowocowała 
fascynacją sztuką użytkową. Tworzył w duchu 
secesji i symbolizmu, inspiracji poszukując w minio-
nych epokach, dziedzictwie antyku, gotyku i rene-
sansu, mitologii Dalekiego Wschodu, a także 
w otaczającej go roślinności. Jego dzieła sprze-
dawane były w galeriach w Warszawie, Krako-
wie, Berlinie i Londynie, gdzie współpracował np. 
z firmą Marii Harper. 

Wędrowiec (Powstaniec)
1910-1912

Wanderer (Upriser)
1910-1912

Polish sculptor and ceramist. At his request, his 
parents sent Waclaw Bębnowski to study art in 
Moscow. In the years 1888-1897, he studied at the 
Academy of Fine Arts in Cracow in the studios of 
Izydor Jabłoński and Alfred Daun. He also studied 
at Academie Colarossi in Paris. A trip to Munich 
resulted in a fascination with art. He created in 
the spirit of Art Nouveau and Symbolism, inspi-
red by searching for the past, the legacy of 
antiquity, Gothic and Renaissance, the mythology 
of the Far East, and in the surrounding environ-
ment. His works were sold in galleries in Warsaw, 
Cracow, Berlin, and London, where he collaborated 
with Maria Harper.
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7
Wacław Szymanowski 

(1859 Warszawa – 1930 tamże)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 11 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 15 000 – 20 000 ZŁ 

brąz/ bronze, 80 x 36 cm
sygn./ signed: Szymanowski VII
odlew współczesny/ recent casting

pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska/
from a private collection, Poland

WYSTAWIANY:
Egzemplarz z numerem „IV” będący w posiadaniu 
Muzeum Narodowego w Krakowie był ekspono-
wany na wystawie „Zawsze Młoda! Sztuka Polska 
ok. 1900” w Kamienicy Szołayskich w Krakowie. 

inne odlewy:

„Na drogach duszy. Gustaw Vigeland a rzeźba polska około 1900”, 
6.10.-26.12.2010, Muzeum Narodowe w Krakowie

„Wacław Szymanowski (1859-1930). Malarstwo. Rzeźba”, 
06-07.1981, Muzeum Narodowe w Warszawie

LITERATURA:
• Agata Małodobry, Trine Otte Bak Nielsen, „Na drogach duszy. 

Gustaw Vigeland a rzeźba polska około 1900”, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Vigeland Museet, Kraków 2010, s. 92

• Hanna Kotkowska-Bareja, „Wacław Szymanowski (1859-1930). 
Malarstwo. Rzeźba”, katalog wystawy, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 16

Polski artysta, przedstawiciel secesji. Edukację 
artystyczną rozpoczął w szkole rysunku Wojcie-
cha Gersona. W latach 1875-1879 studiował rzeźbę 
pod okiem Cypriana Godebskiego oraz malarstwo 
w pracowni Eugène’a Delaplanche’a (1879-1890) 
na paryskim École des Beaux-Arts. W latach 1880-
1882 uzupełnił swoją edukację malarską w Akade-
mii Monachijskiej. W Monachium prowadził 
pracownię malarską ze Stanisławem Grochowskim. 
Początkowo tworząc obrazy, skupiał się głównie 
na tematyce rodzajowej, by potem odejść w stronę 
symbolizmu. Należy dodać, że Wacław Szyma-
nowski był znakomitym malarzem — został nagro-
dzony złotym medalem na wystawie w Monachium 

Król Olch

The Erl-King

Polish artist, representative of Art Nouveau. He 
began his artistic education at the drawing school 
of Wojciech Gerson. In the years 1875-1879, he 
studied sculpture under the supervision of Cyprian 
Godebski and painting in the studio of Eugène Dela-
planche (1879-1890) at the École des Beaux-Arts 
in Paris. It should be added that Wacław Szyma-
nowski was a brilliant painter — he was awarded 
with a gold medal in Munich and at the Universal 
Exhibition in Paris. In 1905, however, he abandoned 
the brush to devote all his attention to sculpture, in 
which he showed virtuoso craftsmanship.

oraz na Wystawie Powszechnej w Paryżu. W 1905 
roku porzucił jednak pędzel, by całą swoją uwagę 
poświęcić rzeźbie, w której wykazał się równie 
wirtuozerskim kunsztem. Początkowo tworzył 
w duchu silnie zakorzenionym w akademizmie. 
Z czasem pozwolił sobie na pójście drogą arty-
styczną wyznaczoną przez Auguste’a Rodina 
i Constantina Mauniera. Zainspirowany nurtem 
secesji stworzył swój własny język artystyczny 
z często przewijającą się w jego dziełach charak-
terystyczną, niezwykle dynamiczną i asymetryczną 
formą układającą się na kształt morskiej fali. 
Autor wielu słynnych pomników i nagrobków, jak 
pomnik Artura Grottgera czy Fryderyka Chopina. 
Portretował również sobie współczesnych, np. 
Jacka Malczewskiego, Janinę Wierusz-Kowalską. 
W 1923 roku został odznaczony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
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8
Xawery Dunikowski  

(1875 Kraków – 1964 Warszawa)

CENA WYWOŁWACZA/ STARTING PRICE: 145 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 150 000 – 180 000 ZŁ

brąz/ bronze, 100 x 75 x 40 cm
sygn. ryta p.d./ signed: „Xawery Dunikowski Paris”
znak firmy odlewczniczej: IV/IV ART. PRODUCT
odlew współczesny/ recent casting

Polski rzeźbiarz, malarz, wybitny pedagog. Przez 
krytyków uznawany za jednego z najwybitniej-
szych artystów XX wieku — wizjonera. W latach 
1896-1903 studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, najpierw w pracowni Alfreda Dauna, 
następnie w pracowni Konstantego Laszczki. 
W latach 1903-1910 pracował jako wykładowca 
rzeźby w warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Odbył długą podróż do Londynu i Paryża. 
W 1922 roku powrócił do rodzinnego Krakowa, 
gdzie objął funkcję profesora rzeźby na swojej 
macierzystej uczelni. Katedrą rzeźby krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych kierował w latach 1945-
1955 roku. W 1959 roku objął stanowiska profe-
sora i kierownika pracowni rzeźby w Państwowej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Do grona 
jego uczniów zaliczyć można m.in. Marię Jaremę, 
Mariana Koniecznego, Jerzego Beresia. W swojej 
twórczości szybko zerwał z wszechobecnymi wpły-
wami Auguste’a Rodine’a, decydując się na pójście 
w kierunku ducha Młodej Polski — zerwał z tradycją 
akademicką, by pójść w kierunku ekspresyjnego 
wyrażania najgłębszych myśli i niepokojów. Jego 
rzeźby cechuje syntetycznie potraktowana bryła, 
kanciasta, na wpół abstrakcyjna, zwarta i ekspre-
syjna, niekiedy monumentalna. Artysta wielokrot-
nie nagradzany i odznaczany.

Brzemienna

Pregnant

Polish sculptor, painter, and outstanding teacher. 
Recognised by critics as one of the most eminent 
artists of the twentieth century — a visionary. In the 
years 1896-1903, he studied at the Academy of Fine 
Arts in Cracow, first in the studio of Alfred Daun, 
then in the studio of Konstanty Laszczka. In the 
years 1903-1910, he worked as a lecturer of sculp-
ture at the Warsaw Academy of Fine Arts. He took 
a long trip to London and Paris. In 1922, he returned 
to his hometown of Cracow, where he assumed the 
post of professor of sculpture at his alma mater. The 
Cathedral of Sculpture of the Academy of Fine Arts 
in Cracow was run from 1945 to 1955. In 1959, he 
assumed the position of professor and head of the 
sculpture studio at the State School of Fine Arts in 
Wrocław. Among his students are Maria Jarema, 
Marian Konieczny, and Jerzy Beresa. His sculptu-
res are synthetically treated, angular, half-abstract, 
compact and expressive, sometimes monumental. 
Award winning and recognised.

W całej szkole miałem najgorsze stopnie z rysunków. Mój 
nauczyciel za głowę się chwycił później, kiedy się dowie-
dział, że zostałem profesorem akademii. Kiedy miałem 19 
lat zakochałem się. I wtedy chciałem koniecznie zrobić 
portret ukochanej. Wziąłem węgiel i nim zrobiłem portret 
z profilu, taki rysunek, płaskorzeźbę. Udało mi się i od razu 
zacząłem rzeźbić. Sporo nawet zarabiałem. Postanowiłem, 
że zostanę rzeźbiarzem.

Xawery Dunikowski
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9
Edmund Feliks Korosadowicz  

(1872 Ceklińsk – 1964 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 800 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 – 6 000 ZŁ

gips/ plaster, 35 x 23 cm
sygn. z boku/ signed on side: E. Korosadowicz/ 1939

Polski rzeźbiarz, złotnik, medalier, konserwa-
tor, który brał czynny udział w naprawianiu znisz-
czeń po II wojnie światowej na Wawelu i w innych 
krakowskich kościołach. Edukację pobierał 
w warszawskich szkołach, kolejno w gimnazjum 
oraz w prywatnej szkole realnej Stanisława Gargul-
skiego. Równocześnie uczęszczał do Szkoły Rysun-
kowej, gdzie uczył się pod kierunkiem Wojciecha 
Gersona, następnie u rzeźbiarza Jana Kryńskiego 
oraz u Lindemana — szwedzkiego cyzelera. 
W latach 1890-1894 przebywał w Krakowie, gdzie 
kształcił się pod okiem wybitnego złotnika — Józefa 
Hakowskiego. Prawdopodobnie studiował rzeźbę 
w krakowskiej  Szkole Sztuk Pięknych, uczęszczając 
do pracowni Alfreda Dauna, jednak nie zachowały 
się żadne potwierdzające to dokumenty w archi-
wach uczelni. Pod koniec 1895 roku udał się do 
Krościenka, gdzie pomagał w pracowni swojego 
profesora — Józefa Hakowskiego. W latach 1896-
1897 podjął naukę we Wiedniu w Szkole Przemysłu 
Artystycznego, kształcąc się pod okiem Stefana 
Schwartza oraz Karola Waschmanna — medaliera. 
W1897 roku odziedziczył pracownię i bibliotekę 
po Józefie Hakowskim. Na stałe osiadł w Krako-
wie. Jest autorem niemal 2000 prac: złotniczych, 
medalierskich, metalurgicznych, a także z zakresu 
brązownictwa. Oprócz działalności artystycznej 
i dydaktycznej w Szkole Rysunków i Modelowania, 

Popiersie Jana Matejki
1939

Bust of Jan Matejko
1939

Polish sculptor, goldsmith, and conservator, 
who took an active part in the post-war recon-
struction of Wawel Castle and Cracow’s chur-
ches. He was educated in Warsaw’s high schools, 
and later at Stanisław Gargulski’s private school. 
At the same time, he attended Drawing School, 
where he studied under the direction of Wojciech 
Gerson, then under the sculptor Jan Kryński and 
the Swedish chiseller Lindeman. He created 
almost 2000 works. 

zajmował się również konserwacją złotnictwa, 
a także wykonywaniem różnych zleconych prac 
rzeźbiarskich na Wawelu.
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10
Rudolf Ziesenis   

(Kolonia 1883 – 1940 tamże)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTMATION: 8 000 – 10 000 ZŁ

brąz/ bronze, 49 cm
sygn. na podstawie/ singed on base: R. Ziesenis

Niemiecki rzeźbiarz słynący z art decowskich 
figur. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych 
w Karlsruhe w pracowni Hermanna Volza oraz 
w Dűsseldorfie pod okiem Karla Janssena. Tworzył 
przedstawienia wielofigurowe, ukazujące np. górni-
ków podczas ciężkiej pracy czy portrety słyn-
nych osób; z drugiej strony rzeźbił zmysłowe akty 
młodych, pięknych kobiet i tancerek, analizując 
układy anatomiczne ciał w różnych, również frywol-
nych pozach. Specjalizował się w brązie i kamieniu.

Gracja
lata 20. XX wieku

Grace
1920s

A German sculptor famous for art deco figures. 
He studied at the Karlsruhe Academy of Fine Arts 
in Hermann Volz’s studio and in Düsseldorf under 
Karl Janssen. He created works depicting many 
figures, for example, miners during work or portra-
its of famous people. On the other hand, Ziesenis 
carved sensual acts of young, beautiful women and 
dancers, analysing the anatomical arrangements of 
bodies in various frivolous poses. He specialised in 
bronze and stone.
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11
Jean Lambert-Rucki    

(1888 Kraków – 1967 Paryż)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 12 000 ZŁ

brąz polerownay, złocony, drewno palisandrowe/
polished, gilded bronze, rosewood, 28 x 23 x 6,5 cm 
sygn.p.b./ singed: Lambert Rucki

Polski artysta awangardowy, związany z Pary-
żem — obywatelstwo francuskie otrzymał w 1932 
roku. Światowej sławy designer, malarz, rzeźbiarz. 
Związany z ruchem kubistów, surrealistów oraz 
art deco. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, m. in. w pracowni Józefa Mehoffera. 
Na studiach zaprzyjaźnił się z Mojżeszem Kiss-
lingiem. Ogromny wpływ na jego życie miała 
wystawa Paula Gauguina, po której zdecydował, 
że przeprowadzi się do Paryża. W Paryżu dzielił 
pracownię z Amadeo Modiglianim, przyjaźnił się 
również z Chaimem Soutinem i Jeanem Dunan-
dem. W latach 30. wstąpił do Związku Artystów 
Niezależnych (UAM), do którego należał również Le 
Corbusier. Stał się pionierem nowoczesnej sztuki 
religijnej. W jego twórczości widać silne wpływy 
polskiego folkloru i małomiasteczkowej religijności. 
Jean Lambert-Rucki jest również słynnym projek-
tantem biżuterii. 

Krucyfiks

Crucifix

Polish avant-garde artist, associated with Paris 
— he gained French citizenship in 1932. A world
-famous designer, painter, and sculptor. Asso-
ciated with the Cubist, Surrealist and Art Deco 
movements. He studied at the Academy of Fine 
Arts in Cracow, in the studio of Joseph Mehoffer, 
among others. He made friends with Moses Kiss-
ling. A great influence on his life was the exhibition 
of Paul Gauguin, after which he decided to move 
to Paris. In his works, we can see strong influences 
of Polish folklore and small-town religiousness.
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Antoni Bieszczad   

(1915 Niedźwiada – 1980 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 10 000 ZŁ

gips/ plaster, 46 x 10 cm 
sygn., datowany z tyłu/ signed and dated: „AB 1959”

Polski rzeźbiarz samouk, ściśle związany z Krako-
wem. Zauważony przez profesora Jerzego Fieri-
cha, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Przy jego pomocy w 1936 roku rozpoczął studia 
w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem. Rzeźby uczył się w pracowni 
Romana Olszowskiego. W 1945 roku podjął studia 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
uczęszczał do pracowni Xawerego Dunikowskiego 
oraz Stanisława Popławskiego. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Od 1951 roku pracow-
nik Muzeum Narodowego w Krakowie, późniejszy 
kierownik tamtejszej Pracowni Renowacji Rzemio-
sła Artystycznego.

Polish self-taught sculptor closely associated 
with Cracow. Professor Jerzy Fierich, lecturer at 
the Jagiellonian University, noticed Bieszczad. With 
Fierich’s help in 1936, he began his studies at the 
State School of Wood Industry in Zakopane. From 
1951, he worked at the National Museum in Cracow, 
and later managed a local artisan workshop.

Macierzyństwo

Motherhood
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13
Antoni Kenar    

(1906 Iwonicz – 1959 Zakopane)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 – 45 000 ZŁ

brąz/ bronze, 42 cm
sygn./ signed: AK 2/6

Polski rzeźbiarz, pedagog z powołania, refor-
mator. Ściśle związany z Zakopanem. W 1925 roku 
ukończył zakopiańską Szkołę Przemysłu Drzew-
nego, gdzie uczył się pod kierunkiem Karola Stry-
jeńskiego, który, stając się mistrzem młodego 
artysty, wywarł ogromny wpływ na późniejszą jego 
twórczość. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Podczas powstawania warszaw-
skiego został zniszczony niemal cały dorobek 
artysty. W 1947 roku stanął na czele działu rzeźby 
w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. 
Niedługo potem został jej dyrektorem, przekształ-
cając ją w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych. 
Niezwykle zasłużony dla szkolnictwa artystycz-
nego poprzez wprowadzanie własnych reform 
nauczania. Głosił, że istotny jest znakomity warsztat 
artysty, znajomość rodzimych tradycji ludowych, 
ale również orientacja w problematyce dotyczą-
cej współczesnej rzeźby światowej, prowokowa-
nie samodzielnego myślenia u uczniów, a przede 
wszystkim niekrępowanie swobody twórczej 
u młodych artystów, rozwijanie ich indywidual-
nych talentów. Był zwolennikiem antynaturalizmu, 
interesowała go forma, struktura, synteza i funk-
cjonalizm. Szkołę Antoniego Kenara ukończyli m.in. 
Antoni Rząsa i Władysław Hasior. Po śmierci artysty 
Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem zostało 
nazwane jego imieniem. W swoich pracach nie 

Polish sculptor, teacher, and reformer. Strongly 
connected with Zakopane. In 1925, he graduated 
from the Zakopane School of Wood Industry, where 
he studied under the direction of Karol Stryjeński, 
who became a great influence on his later works. 
Graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. 
During the Warsaw Uprising, almost all of the 
artist’s work was destroyed. He was a proponent 
of antiquarianism, and was interested in form, struc-
ture, synthesis and functionalism. After Kenar’s 
death, the High School of Fine Arts in Zakopane 
was named after him. In his works, he has never 
lost his connection with nature, although it must 
be noted that over time they became increasingly 
abstract by the strong geometry of the characters, 
often squat, with strong simplicity. He also dealt 
with the use of applied art, painting, and drawing. 

wyzbył się nigdy związków z naturą, choć należy 
zaznaczyć, że z czasem stawały się coraz bardziej 
abstrakcyjne poprzez silne geometryzowanie 
postaci, często przysadzistość, silne uproszcze-
nia. Zajmował się również sztuką użytkową, malar-
stwem i rysunkiem. 

Prezentowana praca to jeden z dwóch istnie-
jących odlewów Narciarki, pierwszy egzemplarz 
znajduje się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.

Narciarka IV
według gipsu z lat 1947/48

Skier IV
from cast 1947/48
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14
Stanisław Horno-Popławski    

(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 14 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 16 000 – 18 000 ZŁ

brąz/ bronze, 32 x 15 cm
sygn./ signed: HOR – POP 2

Polski rzeźbiarz urodzony na Kaukazie, wielki 
miłośnik twórczości Stanisława Popławskiego. 
Otrzymał tytuł doctora honoris causa honoris causa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1922 roku 
rozpoczął studia w moskiewskiej Szkole Malarstwa, 
Rzeźby i Architektury, by niedługo potem przenieść 
się do Warszawy i tam podjąć naukę w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych. Rzeźbę studiował 
w pracowni prof. Tadeusza Breyera. Dyplom uzyskał 
w 1931 roku. Podróżował po Francji i Włoszech. 
Na początku lat 30. został wykładowcą na Uniwer-
sytecie Wileńskim. Podczas II wojny światowej nie 
przestawał tworzyć. Krótko po jej zakończeniu, 
wraz z częścią kadry Uniwersytetu Wileńskiego, 
przeniósł się do Torunia i do nowo powstałego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie rozpoczął 
pracę dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych. Od 
1949 roku ściśle związany z trójmiejską Państwową 
Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, w której miano-
wano go dziekanem Wydziału Rzeźby. W latach 
1951-1954 główny projektant rzeźb odbudowywa-
nego Starego Miasta w Gdańsku. Prace Stanisława 
Horno-Popławskiego eksponowane były w wielu 
miastach Europy, m.in. w Paryżu, Oslo, Florencji, 
Bukareszcie, Tbilisi, Lwowie, Odessie. Znajdują się 
również w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Niemczech, Norwegii, Kanadzie, jak i w zbiorach 

Polish sculptor born in the Caucasus, and a great 
lover of Stanisław Popławski’s works, 
Horno-Popławski received an honorary degree 
from the Nicolaus Copernicus University in Toruń 
and the Academy of Fine Arts in Gdańsk. In the 
early 1930s, he became a lecturer at the Univer-
sity of Vilnius. He continued to sculpt during 
World War II. In the years 1951-1954, he was the 
chief sculptor during the reconstruction of the Old 
Town in Gdańsk.

publicznych, m.in. Muzeów Narodowych w Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeów 
Okręgowych w Bydgoszczy i Białymstoku, a także 
w zbiorach Związków Plastyków w Moskwie, Tbilisi, 
Kutaisi i Berlinie.

W 2017 roku nowo powstałe Bydgoskie Centrum 
Sztuki w szczególny sposób uhonorowało twórczość 
Stanisława Horno-Popławskiego, a także jego związki 
z Bydgoszczą, wybierając go na swojego patrona.  

Beethoven

Beethoven
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Stanisław Horno-Popławski    

(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 18 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 20 000 – 22 000 ZŁ

brąz/ bronze 48 x 16 x 23 cm
sygn./ signed: HOR – POP II 

Moim zdaniem dobra rzeźba jest abstrakcyjna. Przemawia 
dynamiką brył, ekspresją płaszczyzn i nie wymaga komen-
tarza. (...) rzeźba skupia wszystkie dyscypliny plastyczne, jest 
architekturą, gdyż kształtuje i organizuje przestrzeń, jest też 
malarstwem, bo operuje światłocieniem, fakturą, materią, 
jest po części grafiką, bo pozostawia niezatarty ślad narzę-
dzia jakim jest dłuto. 

Stanisław Horno-Popławski

Prometeusz

Prometheus
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Hanna Żuławska     

(1909 Warszawa – 1988 tamże)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 600 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 000 – 6 000 ZŁ

ceramika szkliwiona/ 
glazed ceramic, 48 x 26 cm
pochodzenie: kolekcja rodziny artystki/ 
from the artist’s family collection

Polska artystka zajmująca się malarstwem 
i ceramiką. Wykładowca uniwersytecki. Studio-
wała malarstwo w pracowniach Tadeusza Prusz-
kowskiego oraz Felicjana Kowalskiego w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (1930-1934), a także 
w pracowni Józefa Pankiewicza w Paryżu w latach 
1935-1937. Studia oficjalnie zakończyła w 1947 roku,  
kiedy to otrzymała dyplom warszawskiej akademii. 
Była jednym z współtwórców gdańskiej Państwo-
wej Szkoły Sztuk Plastycznych, z którą pozostała 
związana do 1978 roku. W latach 1964-1966 pełniła 
funkcję dziekana tejże uczelni. Krótko, w latach 50. 
XX wieku należała do Kadyny — grupy zrzeszającej 
ceramików, takich jak Maria Kuczyńska czy Edward 
Roguszczak. Zajmowała się również mozaiką 
i malarstwem monumentalnym, jej prace można 
podziwiać m.in. na dworcu kolejowym w Gdyni. 
Chętnie podejmowała tematykę zoomorficzną 
i antropomorficzną.

Polish artist working with painting and cera-
mics. University lecturer. She studied painting at 
the studios of Tadeusz Pruszkowski and Felicjan 
Kowalski at the Academy of Fine Arts in Warsaw 
(1930-1934), as well as in the studio of Józef Pankie-
wicz in Paris in 1935-1937. Her study ended officially 
in 1947, when she was awarded a diploma from the 
Warsaw Academy. She also dealt with mosaics and 
monumental paintings, her works can be admired 
at the railway station in Gdynia, and in other places. 
She was interested in zoomorphic and anthropo-
morphic subjects.

Syrena I

Mermaid I 

WYSTAWIANA I REPRODUKOWANA: 
Hanna i Jacek Żuławscy. Malarstwo i ceramika, Sopocki Dom 
Aukcyjny 2013, s. 6
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Hanna Żuławska     

(1909 Warszawa – 1988 tamże)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 800 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 500 – 4 500 ZŁ

ceramika szkliwiona/ glazed cermaic, 54 x 54 cm
na spodzie naklejka autorska/ artist’s sticker on base: 

„Mutacja III | realiz. 1972-3 | art. Hanna Żuławska |  
ul .Westerplatte 25 | Sopot”

Mutacja III

Mutation III
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Teresa Brzóskiewicz      

(1929 Siedlce)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 18 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 20 000 – 25 000 ZŁ

alabaster, 24 x 40 x 19 cm
sygn./ signed: l. d.: Brzóskiewicz
pochodzenie: kolekcja artystki/
from the artist’s collection

Studia artystyczne podjęła najpierw w Sopo-
cie u Mariana Wnuka i Horno-Popławskiego, 
a w 1950 roku przeniosła się na Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie, uzyskując dyplom w 1953 
roku w pracowni prof. Strynkiewicza. W latach 
1957-61 uczyła się w Paryżu w École du Louvre. 
W tym czasie miała tam serię wystaw, m.in. na Salo-
nie Niezależnych, Międzynarodowej Wystawie 
w Plenerze, Galerii „Notre-Dame”. Pracownia, 
w której pracowała w Paryżu i wynajmowała 
mieszkanie, była miejscem, gdzie przewijała się 
śmietanka artystyczna Paryża. Raymond Herman 
— wybitny paryski krytyk sztuki pisał o Brzóskie-
wicz: „Droga wybrana przez Teresę Brzóskiewicz 
prowadzi na te wyżyny, dokąd pójść można jedynie 
poprzez dzieła trwałe i oryginalne”. Pobyt i praca 
twórcza w Stanach Zjednoczonych, 1979–1989. 
Laureatka II Nagrody na Międzynarodowym Salo-
nie Rzeźby w Berlinie (1952). Najbardziej znaną 
rzeźbą artystki jest „Wisła i Wołga” znajdująca się 
przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Uhono-
rowana odznaką honorową Zasłużony Działacz 
Kultury, 1980. 

Praca prezentowana na aukcji wykonana  jest 
w alabastrze, materiale trwałym i szlachetnym, 
ukazuje piękny akt kobiecy z różą. Delikatność kobie-
cego ciała oraz róży ujęta w blado-różowym kamieniu.

Her artistic studies were first undertaken in Sopot 
under Marian Wnuk and Horno-Poplawski, and in 
1950 she transferred to the Academy of Fine Arts 
in Warsaw, obtaining a diploma in 1953 in professor 
Strynkiewicz’s workshop. In 1957-61 she studied in 
Paris at the École du Louvre. Raymond Herman, an 
outstanding Parisian art critic, wrote about Brzó-
skiewicz: „The path chosen by Teresa Brzoskiev 
leads to the highlands, somewhere you can only 
go via permanent and original works.” Residence 
and creative work in the United States spanned 
from 1979-1989. Her most famous sculpture is 
„Vistula and Volga” located on Marszałkowska 
Street in Warsaw. 

The work presented at the auction is made of 
alabaster, a durable and noble material, and shows 
a beautiful female nude with a rose. The delicate 
form of the female body and the rose is captured 
in pale pink stone.

Róża jest różą, jest różą, jest różą 
ok. 1985

A Rose is a Rose is a Rose
c. 1985
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Wiktor Gajda     

(1938 Toruń)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 10 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 12 000 – 16 000 ZŁ

brąz/ bronze, 32 x 27 cm
pochodzenie: kolekcja artysty/
from the artist’s collection

Polski artysta, związany z Warszawą. W latach 
1956-1962 studiował w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni Artura Nacht-Sambor-
skiego. W swojej twórczości inspiracje czerpie 
z mitologii, tematów religijnych, z życia politycz-
nego i aktualnych problemów kulturalno-spo-
łecznych. Swoje dzieła często sygnuje jakimś 
zabawnym komentarzem. Zdarza się, że tworzy 
w materiale znalezionym, ocalałym od zniszczenia. 
Obrazy, rzeźby i rysunki Wiktora Gajdy znajdują się 
w zbiorach czołowych polskich muzeów, galerii, 
a także w kolekcjach prywatnych. 

Rzeźby Gajdy posiadają własną architekturę, rozwijającą 
się na ogół wbrew prawom anatomii. Ekspresja płynie tutaj 
nie ze studium modela; nie są to nigdy portrety — mamy 
przed sobą figury fantastyczne.

Z tym, że wyobraźnia artysty pozostaje skupiona na jednej 
tylko sprawie, rozwija i przetwarza jeden tylko motyw: pewien 
nieruchomy skurcz, pewien grymas, zawierający w sobie 
i cierpienie, i patos, i może szyderstwo.

W rzeźbach swoich Wiktor Gajda wskrzesza — z rzadką 
siłą, z zastanawiającą dojrzałością, w sposób wolny od 
wszelkiej retoryki — archetyp postawy romantycznej.

Andrzej Osęka

Polish artist, associated with Warsaw. Between 
1956 and 1962, he studied at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw under Artur Nacht-Samborski. He 
is inspired by mythology, religious themes, politi-
cal life and current cultural and social problems. 
His works often have a funny commentary. Wiktor 
Gajda’s paintings, sculptures and drawings are in 
collections of leading Polish museums, galleries 
and private collections.

Mała Nostalgia

Little Nostalgia
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Tadeusz Szpunar      

(1929 Słonin k. Łańcuta) 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 15 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTMATION: 16 000 – 18 000 ZŁ

drewno/ wood, 40 cm
sygn. dwukrotnie monogramem/ 
initialled twice: TS 77

Polski rzeźbiarz, ściśle związany z Krakowem. 
Twórca rzeźb architektonicznych i sakralnych. 
W latach 1950-1956 studiował w pracowni Xawe-
rego Dunikowskiego na Wydziale Rzeźby Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współzałożyciel 
Grupy XIV, której celem było propagowanie sztuki 
na prowincji. Jako materiał wykorzystuje drewno, 
marmur, blachy metalowe, płótno, kamień. Arty-
sta oszczędny w formie, ceniący sobie prostotę 
i rozumiejący drzemiącą w niej siłę. Wielo-
krotnie nagradzany.

Twórczość Tadeusza Szpunara od lat 50. po 70. 
podzielić można na dwie fazy. Pierwsza osadzona 
w figuracji, obejmuje grupę „Głów” i „Torsów”. Głów-
nym wątkiem była postać ludzka w rozmaitych ukła-
dach form, zbliżonych do umownych znaków. Wyrażał 
poprzez nie nastroje, przemijanie, czy trwanie. Mate-
riały, jakich używał to kamień, marmur, drewno — 
potęgujące wyraz metaforycznych treści.

Jolanta Gumula, mat. do wystawy Tadeusza Szpunara w Gale-
rii Dyląg, 2006 r.

Polish artist, associated with Warsaw. Between 
1956 and 1962, he studied at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw under Artur Nacht-Samborski. He 
is inspired by mythology, religious themes, politi-
cal life and current cultural and social problems. 
His works often have a funny commentary. Wiktor 
Gajda’s paintings, sculptures and drawings are in 
collections of leading Polish museums, galleries 
and private collections.

Portret męski

Portrait of a man
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Stanisław Radwański     

(1941 Poturzyn)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 13 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 15 000 – 25 000 ZŁ

brąz/ bronze, 34 x 13 cm

Polski rzeźbiarz, profesor, kierownik Katedry 
Rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Członek wielu komisji ds. arty-
stycznych oraz edukacyjnych. Dyplom zdobył 
w 1968 roku w pracowni Stanisława Horno-Po-
pławskiego w Państwowej Szkole Wyższej Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. W 1973 roku powró-
cił na macierzystą uczelnię jako wykładowca. 
W latach 1981-1983 pełnił funkcję prodziekana, 
następnie w latach 1983-1990 dziekana Wydziału 
Rzeźby. W 1990 roku został rektorem akademii, 
funkcję sprawował przez 6 lat. W 1996 roku prowa-
dził pracownię rzeźby na Uniwersytecie w Radford 
w Virginii (USA). 

Pomniki Stanisława Radwańskiego można podzi-
wiać w wielu miastach polskich, jak Gdańsk, Radom, 
Kościerzyna, Ostromecko, Poznań, Bydgoszcz czy 
Toruń, oraz za granicą, m.in. w Pampelunie, Kijo-
wie, Avallonie czy Oleronie. Tworzy kompozycje 
zarówno monumentalne, jak i kameralne, hipnoty-
zujące portrety słynnych postaci, bawiąc się zara-
zem formą oraz podejmując jakże trudny problem 
dynamiki w rzeźbie. Artysta niezwykle utytuło-
wany i odznaczony.

Polish sculptor, professor, and head of the Sculp-
ture Department at the Faculty of Sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk. Member of many 
artistic and educational committees. He earned his 
diploma in 1968, at Stanisław Horno-Popławski’s 
studio at the State School of Fine Arts in Gdańsk. 

You can find Stanislaw Radwański’s monuments 
in many Polish cities, including Gdańsk, Radom, 
Kościerzyna, Ostromecko, Poznań, Bydgoszcz 
and Toruń. His works can be found overseas in 
Pamplona, Kiev, Avallon or Oleron.

Kroczący

Striding
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Stanisław Radwański     

(1941 Poturzyn)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 39 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 45 000 – 55 000 ZŁ

brąz patynowany, granit/ 
painted bronze, granite, 33,5 x 34 cm

Rzeźba Stanisława Radwańskiego z jednej strony jest 
uderzająco wszechstronna i w doborze materiałów i gatun-
ków, i w obszarze skali powstających realizacji; z drugiej 
strony erudycyjna, przywołująca cały czas rozmaite kontek-
sty historyczne, choć robiąca to w sposób dyskretny i wyra-
finowany. Jej dialog z tradycją jest subtelny i nie zakłóca 
głównego przesłania. 

Aleksandra Giełdoń-Paszek, Gazeta Uniwersytecka Uniwer-
sytetu Śląskiego, nr 1 (111) października 2003

Florentyńczyk

Florentine
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Alicja Żebrowska   

(1956 Zakopane)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 000 – 8 000 ZŁ

żywica polimerowa barwiona/
dyed polimer resin, 50 x 30 cm
edycja/ edition, 1/8
sygn. z tyłu/ signed on rear:
Alicja Żebrowska, edycja 1/8

do pracy dołączony certyfikat Fundacji Wschód Sztuki

Polska artystka: rzeźbiarka, performerka, 
autorka instalacji i video. Ściśle związana z Krako-
wem. W latach 1978-1981 studiowała w Instytucie 
Artystycznym Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Między 1989 a 1992 rokiem 
uczestniczka studiów podyplomowych w pracowni 
Wander Bertoniego w Wyższej Szkole Sztuk Stoso-
wanych w Wiedniu, w tym czasie uczęszczała 
również jako wolny słuchacz na zajęcia w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W latach 1996-2006 
należała do Stowarzyszenia Artystycznego Fort 
Sztuki w Krakowie. W swojej twórczości chętnie 
podejmuje tematy związane z gender i uchodzące 
za społeczne tabu, jak problem płci, androgenicz-
ności, zakazanej seksualności, transseksualizmu 
i poszukiwań własnej tożsamości. Wszystko to 
ubiera w język bardzo symboliczny lub też niezwy-
kle realistyczny. Często ironizuje i szokuje, by skło-
nić widza do refleksji. Współpracuje z czołowymi 
galeriami krakowskimi, warszawskimi oraz poznań-
skimi. Prace Alicji Żebrowskiej wystawiane były 
na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, m.in. w CSW Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie, CSW Znaki Czasu w Toruniu, galerii 
VertexList w Nowym Jorku. Prace artystki znajdują 
się również w wielu kolekcjach, m.in. w Muzeum 
Sztuki w Łodzi, MOCAK w Krakowie i szczeciń-
skiej Zachęcie. 

Polish artist, sculptor, performer, installation and 
video artist. In the years 1978-1981, she studied 
at the Art Institute of Maria Curie-Sklodowska 
University in Lublin. Between 1989 and 1992, she 
participated in postgraduate studies at Wander 
Bertoni’s studio at the Higher School of Applied 
Arts in Vienna, during which time she was also 
a freelance student at the Academy of Fine Arts 
in Vienna. In her work, she is keen to tackle gender 
and social taboos, such as gender problems, 
androgyny, forbidden sexuality, transsexuality, and 
the search for identity. Alicja Żebrowska’s works 
were exhibited over several dozen individual and 
collective exhibitions, for instance at CSW Ujaz-
dowski Castle in Warsaw, CSW Sign of the Times 
in Toruń, and VertexList Gallery in New York. The 
artist’s works are also in many collections, including 
the Museum of Art in Łódź, MOCAK in Cracow and 
Szczecin Zachęta.

Melancholia 
1978/2017

Melancholy
1978/2017
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Barbara Zbrożyna  

(1923 Lublin – 1995 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 35 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 – 42 000 ZŁ

marmur/ marble, 22 x 34 x 17 cm
niesygnowany/ unsigned

pochodzenie: kolekcja rodziny artystki/
from the artist’s family collection      

REPRODUKOWANY:
Anna Maria Leśniewska, Barbara Zbrożyna, Rzeźba, Centrum 
Rzeźby Polskiej, Orońsko 2006, s. 92, poz. 220

WYSTAWIANY: 
1993–Barbara Zbrożyna. Rysunek, rzeźba, Galeria Zachęta, 
Warszawa, poz. kat. 5 (jako Mały koncentrator) 
1995–Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, poz. kat. 38, 
il.; Królikarnia, poz. kat. 17 
1997–Stawisko, poz. kat. 3
2001–Barbara Zbrożyna, Galeria Stefan Szydłowski, Warszawa

Polska rzeźbiarska. Działaczka Sekcji Rzeźby 
Związku Polskich Artystów Plastyków, członek 
awangardowej Grupy 55. W latach 1945-1947 
studiowała w pracowni Xawerego Dunikowskiego 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w latach 
1947-1950 w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Brała 
czynny udział w rekonstruowaniu detalu architek-
tonicznego do odbudowywanych warszawskich 
gmachów,  a także tworzyła monumentalne deko-
racje do nowo powstających budynków. Autorka 
licznych rzeźbionych głów i popiersi, w których 
wyraźnie widać studium psychologiczne portre-
towanego. Początkowo w twórczości Barbary Zbro-
żyny widać silne wpływy Henry’ego Moora. Jednak 
z czasem porzuciła tak miękki modelunek na rzecz 
szorstkiej faktury i coraz bardziej widocznych 
nawiązań do form organicznych. Tworzyła również 
wielkoformatowe rysunki kredą na kartonie, 

Polish sculptor. Part of the sculpture division of 
the Polish Artists’ Union and a member of the avant-
garde 55 Group. In 1945-1947, she studied at Xawery 
Dunikowski’s studio in the Academy of Fine Arts in 
Cracow, and in 1947-1950 at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw in the studio of Franciszek Stryn-
kiewicz. She took part in the reconstruction of the 
architectural detailing for rebuilt Warsaw buildings, 
and created monumental decorations for the newly 
built buildings. The creator of numerous carved 
heads and busts, in which the psychological study 
of the portrait is clearly visible. 

podejmując tematykę z pogranicza abstrakcji i form 
biologicznych. Prace Barbary Zbrożyny znajdują się 
w zbiorach, m.in. Muzeów Narodowych w Warsza-
wie, Krakowie, Poznaniu oraz za granicą. Autorka 
wielu pomników na warszawskich Powązkach, 
m.in. Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Herb-
sta, Artura Sandauera i Erny Rosenstein.

Mój zamysł nigdy nie jest sprecyzowany zanim zacznę 
pracować. Prowadząc linię, szukając relacji pomiędzy 
formami, nieustannie stawiam sobie pytanie i staram 
się na nie odpowiadać. Balansuję między niepewnością 
i nadzieją.Czasem następuje moment, kiedy powstająca 
struktura ożywa, usamodzielnia się i dyktuje dalsze gesty 
jako konieczne i słuszne.

Barbara Zbrożyna. Rzeźba, malarstwo, rysunek, Zachęta, Warszawa 
grudzień 1973; H. Kotkowska-Bareja, Polska rzeźba współczesna, 
Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1974, s. 146

Koncentrator II
1978

Concentrator II
1978
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Barbara Falender  

(1947 Wrocław)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 20 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 25 000 – 30 000 ZŁ

porcelana/ porcelain, 49 x 31 x 20 cm, 
sygn. i dat. u dołu/ signed and dated on base: 
STREFY FALENDER 1995

pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska/ 
from a private collection, Poland

WYSTAWIANY: 
Barbara Falender, Rzeźba, wystawa indywidualna w Galerii 
Kordegarda, Warszawa, 1995 

LITERATURA:
• Barbara Falender, Rzeźba, katalog wystawy w Galerii 

Kordegarda, Warszawa, 1995, s. 15

Polska rzeźbiarka, absolwentka warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (1966-1972). Prace dyplo-
mowe tworzyła w pracowni Jerzego Jarnuszkie-
wicza. W jej pracach widać wyraźne wpływy 
twórczości Aliny Szapocznikow i Jeana Iposté-
guy’ego. Akty oraz rzeźby o tematyce erotycznej 
Barbary Falender wykonywane w latach 70. okazały 
się rewolucyjne i nowatorskie. Często łączy ze sobą 
różne materiały, umiejętnie oddziałując różnicą 
faktur. Specjalizuje się w rzeźbieniu w kamieniu, 
brązie, epoksydzie oraz porcelanie. Chętnie sięga 
również po fotografię i rysunek. Zdobywczyni licz-
nych stypendiów i nagród, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i międzynarodowym. 

Zaczęłam rozumieć, po co się rzeźbi, studiując w pracowni 
Jarnuszkiewicza. Tematy tam podawane, sposób ich inter-
pretacji przez innych i przeze mnie otwierały mi pewne 
furtki. Najważniejsze było stawianie pytań. I próby odpowie-
dzenia na nie. (...) Tam skończyła się sprawa powtarzania 

Polish sculptor, graduate of the Warsaw 
Academy of Fine Arts (1966-1972). Her art is visibly 
influenced by the works of Alina Szapocznikow and 
Jean Ipostéguy. Nudes and erotic sculptures by 
Barbara Falender made in the 1970s proved revo-
lutionary and innovative. Falender specialises in 
stone carving, bronze, epoxy and porcelain. The 
winner of numerous scholarships and awards, both 
at national and international level.

natury, a stanął problem interpretacji. (…) Przypominam sobie 
takie zadanie z pracowni, które nazywało się ‘puls’. Kiedy 
Jerzy [Jarnuszkiewicz] zobaczył moją rzeźbę, powiedział, 
że wygląda tak, jakby przed chwilą zeszli stąd kochankowie. 
(…) To było odkrycie dla mnie samej – tej mojej wewnętrznej 
fali. Po prostu rozpięta folia, na której leżała rozdarta masa 
z gliny, piętrząca się, rozchodząca, falująca, jak pogniecione 
prześcieradło między folią a gliną. I to mi dało do myślenia.(…)

Barbara Falender

Z cyklu Strefy
1995

From the series Zones
1995
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Gustaw Zemła   

(1931 Jasienica Rosielna)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 – 45 000 ZŁ

gips/ plaster, 58 x 36 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: G.Z. 2014

pochodzenie:  kolekcja artysty/
from the artist’s collection

Polski rzeźbiarz, wykładowca akademicki. Czło-
nek Polskiej Akademii Umiejętności. Ściśle związany 
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował 
w latach 1952-1958. Zaraz po studiach rozpoczął 
karierę dydaktyczną. W latach 1973-1976 prorektor 
macierzystej uczelni, a w latach 1983-1986 dziekan 
Wydziału Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą pomnikową, 
sakralną oraz studyjno-kameralną. Autor wielu 
pomników w Polsce: Powstańców Śląskich w Kato-
wicach (1967), Polegli Niepokonani w Warszawie 
(1973), „Czynu Polaków” w Szczecinie (1979), „Monte 
Cassino” w Warszawie (1999), Henryka Sienkiewi-
cza w Łazienkach (2000), a także pomnika Ernesta 
Malinowskiego w Peru. W rzeźbach Gustawa Zemły 
widoczny jest silny duch chrześcijański, poszano-
wanie tradycji antycznych, a niekiedy nawet inspi-
racje gotykiem. Artysta miał ponad 60 wystaw 
indywidualnych w kraju i zagranicą. Brał udział 
w ponad 20 wystawach międzynarodowych i 50 
wystawach krajowych.  Artysta wielokrotnie odzna-
czany i nagradzany.

Polish sculptor, academic lecturer. Member of 
the Polish Academy of Arts and Sciences. Stron-
gly associated with the Academy of Fine Arts in 
Warsaw. He studied in 1952-1958. In 1973-1976 he 
was vice-rector of his alma mater, and in 1983-
1986 Dean of the Faculty of Sculpture. He deals in   
monumental, sacral and study-chamber sculp-
ture. Creator of many monuments,: Powstańców 
Śląskich in Katowice (1967),  “Poles in Action” in 
Szczecin (1979), „Monte Cassino” in Warsaw (1999), 
Henryk Sienkiewicz in Łazienki (2000) as well as 
the Ernest Malinowski monument in Peru. In Gustav 
Zemla’s sculptures there is a strong Christian spirit, 
respect for traditions, and sometimes even gothic 
inspiration. The artist has had over 60 individual 
exhibitions in Poland and abroad. He participated in 
more than 20 international exhibitions and 50 natio-
nal exhibitions. Multi-award winning artist. 

Cyfry nie potrafią wzbudzić we mnie wyobraźni prze-
strzeni. Pogodziłem się z tą ułomnością. Może tylko czasem 
mi przeszkadza. Ale chyba nie. No, nie wpływa w każdym 
razie na moje samopoczucie, na moją osobowość. Ja zanu-
rzyłem się w świecie poezji, wyobrażeń i kształtów. Bez liczb. 
No i kolorów też w tym moim świecie jest raczej mało.

Fragment wywiadu Gabriela Michalika z Gustawem Zemłą.

Słońce
2014

Sun
2014
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Gustaw Zemła   

(1931 Jasienica Rosielna)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 21 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 24 000 – 26 000 ZŁ

brąz/ bronze, 30 cm
sygn. z tyłu/ signed on rear: G.Z. 2008

pochodzenie:  kolekcja artysty/
from the artist’s collection

Gdybym tworzył tylko dla siebie, pragnąc zaspokoić jedy-
nie własne potrzeby duchowe, wystarczyłoby mi myślenie 
o moich rzeźbach, przecież mam je w oczach, zanim się 
zmaterializują: byłaby to sztuka typu konceptualnego. Ale 
dla mnie jest ogromnie ważne, aby to, co widzę oczyma 
wyobraźni, miało swój wymiar, kształt, światło, cień, żeby 
to była pożywka dla oka. Nigdy bym nie zamknął gotowych 
realizacji w pracowni. Inne postawy nie są mi bliskie. Ocze-
kiwanie na brawa jest naturalne. Jeśli ktoś powie, że moje 
prace są piękne — jestem szczęśliwy.

Gustaw Zemła

Tors z muszelką
2008

Torso with shell
2008
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28
Adam Smolana    

(1921 Lwów – 1987 Sopot)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 25 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 30 000 – 35 000 ZŁ

drewno (jesion)/ wood (ash), 155 x 34 x 32 cm

sygn. z tyłu przy podstawie: AS (monogram wiązany, ryty)
signed on the rear near the base: AS (initialled)

na postumencie tabliczka z napisem/ on the base is a plaque with the words: 
Izabell / prof. Adam Smolana / Izabella Berwertz Smolana / jesion, 1980 r.

praca wspólna z żoną Izabellą Berwertz  Smolaną 
jointly created with the artist’s wife Izabella Bertwertz Smolana

pochodzenie: kolekcja rodziny artysty/ from the artist’s family collection

Polski rzeźbiarz, współzałożyciel Związku Arty-
stów Rzeźbiarzy oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Sopotu, członek Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Sztuk Plastycznych AIAP. Absolwent 
Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we 
Lwowie — studiował w pracowni Mariana Wnuka 
i Józefa Strarzyńskiego. Dyplom obronił w 1951 
roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Pracuje 
na uczelniach artystycznych — karierę dydaktyczną 
rozpoczął w Szkole Przemysłu Artystycznego we 
Lwowie, następnie na stałe związał się z Państwową 
Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku — 
w 1981 roku został mianowany dziekanem. Wykazał 
się ogromną pomocą przy odbudowie i rekonstruk-
cjach rzeźb Starego Miasta w Gdańsku. Przez krótki 
czas w latach 60. XX wieku pracował jako profe-
sor Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 
w Damaszku. Inspiracji poszukiwał w sztuce antycz-
nej. Uprawiał również rysunek techniką tuszu lawo-
wanego. Prace Adama Smolany można podziwiać 
w czołowych muzeach w Polsce oraz za granicą, 
m.in. w Indiach, Syrii, Egipcie, Nowej Zelandii, USA, 
Rosji. Artysta wielokrotnie odznaczany. 

Podpatrując drzewo, jego charakter, budowę i konstruk-
cję, chcę tworzyć nowe kształty, budować i konstruować 
zgodnie z charakterem materiału, tworzyć własne kompo-
zycje, realizować własne koncepcje tak, by drzewo pozo-
stało drzewem lecz podporządkowane moim zamierzeniom. 
Staram się zachować charakter mocy, siły, prężności mate-
riału. Nie niszcząc go przez dodanie lub odjęcie, stworzyć 
większe lecz zamierzone napięcia. Piękny kształt drzewa, 

Polish sculptor, co-founder of the Association of 
Sculptor Artists and Society of Friends of Sopot, 
member of the International Association of Fine 
Arts AIAP. A graduate of the State Institute of Fine 
Arts in L’viv, Smolana studied at the studio of Marian 
Wnuk and Józef Strarzyński. He gained his diploma 
in 1951 at the Warsaw Academy of Fine Arts, in 
the studio of Franciszek Strynkiewicz. For a short 
time in the 1960s, he worked as a professor at the 
Faculty of Fine Arts at the University of Damascus. 
He sought inspiration in ancient art. He also made 
a drawing with an inkjet technique. You can admire 
the works of Adam Smolany in leading museums in 
Poland and abroad, including in India, Syria, Egypt, 
and New Zealand.

jego forma, jego powierzchnia sugerują podobieństwo do 
ciała ludzkiego. Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsu-
jącą życiem materię, której może sprawić ból niewłaściwe 
dotknięcie. Stąd szukam zgodności moich kompozycji 
i koncepcji z konstruktywnymi zaletami i walorami piękna 
kształtów natury. 

Adam Smolana, Wstęp do katalogu wystawy, Zachęta, Warszawa 1965

Izabell
1980

Izabell
1980
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29
Marian Adam Konieczny   

(1930 Jasionów – 2017 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 20 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 22 000 – 38 000 ZŁ

brąz patynowany na marmurowej podstawie/
patinated bronze on a marble base,
80 x 68 cm
wymiary podstawy/ base size: 18 x 37 cm
odlew autorski/ orginal casting
sygn. z tyłu/ signed on rear: III PF Mkonieczny ’89

Prezentowana praca to szkic do jednego z najważ-
niejszych i najbardziej rozpoznawalnych stołecz-
nych monumentów, czyli Pomnika Bohaterów 
Warszawy, popularnie zwanego warszawską Nike. 
Pomnik znajduje się przy ulicy Nowy Przejazd, przy 
skrzyżowaniu z aleją „Solidarności”.

Polski rzeźbiarz, autor słynnego pomnika Bohate-
rów Warszawy, zwanego przez Warszawiaków i całą 
Polskę Warszawską Nike. Kształcił się w Akade-
mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 
w pracowni Xawerego Dunikowskiego. Dyplom 
uzyskał w 1954 roku. W latach 1954-1958 studiował 
w Instytucie im. Repina w Petersburgu. Po powro-
cie podjął pracę na rodzimym ASP w Krakowie — 
w latach 1968-1972 dziekan Wydziału Rzeźby, od 
1972 do 1981 roku rektor Akademii. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Autor pomnika Tade-
usza Kościuszki w Filadelfii (USA), Fryderyka 
Chopina w Hamamatsu (Japonia), Chwały i Męczeń-
stwa w Algierze (Algieria) oraz niemal 20 pomników 
w całej Polsce. Odznaczony nagrodą państwową 
I stopnia, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużo-
nych Kulturze Gloria Artis. Spoczywa w Alei Zasłużo-
nych na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. 

Polish sculptor and creator of the famous Monu-
ment to the Heroes of Warsaw, known to all Poles 
as the Nike of Warsaw. He was educated at the 
Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Cracow, in 
Xawery Dunikowski’s studio. Konieczny sculpted 
the monument of Tadeusz Kościuszko in Philadel-
phia (USA), Frederic Chopin in Hamamatsu (Japan), 
Glories and Martyrdom in Algiers (Algeria) and 
nearly 20 monuments in Poland. 

Sentyment ma się oczywiście do każdej zrealizowanej 
pracy, ale Nike zajmuje w mojej pamięci miejsce wyjątkowe. 
Była moją pierwszą wielką rzeźbą, wpisała się w ludzką 
świadomość, jestem z nią identyfikowany. 

J. Skrobot, Kształty pamięci. Rzecz o Marianie Koniecznym, 
Kraków 2015, s. 65-68

Nike
1989

Nike
1989
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30
Magdalena Abakanowicz   

(1930 Falenty – 2017 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 200 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 350 000 – 450 000 ZŁ

brąz, żelazo/ bronze, steel, 170 x 70 x 55 cm

pochodzienie: kolekcja Magdaleny Abakanowicz/
from Magdalena Abakanowicz’s collection

WYSTAWIANY: 
1993-1994–Polnischen Insitut w Düsseldorfie 

2012–Galeria Sztuki w Sopocie 

2015–Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

2017–Ślady istnienia, w hołdzie dla Magdaleny 
Abakanowicz (1930-2017), Wrocław

LITERATURA:
• Mariusz Hermansdorfer, Maria Rus Bojan, Ślady istnienia. 

W hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1930 - 2017), Wrocław 
2017, s. 76 - 77 (il.)

Polska rzeźbiarka światowej sławy, wielokrotnie 
odznaczana i nagradzana. Absolwentka Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1965-
1990 wykładowca Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Profesor wizytująca na University of 
California. Prekursorka w dziedzinie tkaniny arty-
stycznej. W latach 60. wywołała burzę w świecie 
sztuki po zaprezentowaniu publiczności swoich 
miękkich form rzeźbiarskich — okrzykniętych 
później na jej cześć abakanami. Głównym przed-
miotem artystycznych zainteresowań Magdaleny 
Abakanowicz jest człowiek w całej swojej skom-
plikowanej naturze, jego pozycja i rola w świe-
cie, a także poczucie odosobnienia i zagubienia. 
Charakterystyczne dla jej twórczości są kompozycje 

World-renowned Polish sculptor repeate-
dly honoured and awarded. A graduate of the 
Academy of Fine Arts in Warsaw. In the years 
1965-1990 Abakanowicz lectured at the Poznań 
University of Art.  She was a Visiting Professor at 
the University of California. Her works are in private 
and public collections all over the world. She is 
buried in Warsaw.

wielopostaciowe — powielone postaci usytuowane 
jedna obok drugiej. Jako rzeźbiarskie medium 
obrała sobie tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. 
Dzieła artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych 
i publicznych na całym świecie. 

Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma 
pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami 
kształtuję. Ręce przekazują mu moją energię. Tłumacząc 
zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się 
konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione.

Magdalena Abakanowicz

Artus z serii Hoofed Mammals Heads  
1993

Artus from series Hoofed Mammals Heads  
1993
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W czasie gdy inni ulegają masowym prądom, gdy odbywa się tryum-
falny pochód pop-artu, konceptualizmu, minimal i post-minimal artu, ona 
konsekwentnie realizuje własną, wyłącznie własną wizję. Od połowy lat 
sześćdziesiątych świadomie kreuje miejsce, obszar energetyczny, prze-
strzeń intencjonalną. Ujawnia to, co w niej, podobnie jak u rówieśników, 
skumulował czas wojny i jego różnorodne konsekwencje.  

(…) Abakanowicz odrzuca wszystko, co piękne, dekoracyjne, co ubiera, 
kamufluje. Zdziera warstwę po warstwie, jakby ściągała skórę z człowieka. 
Zostaje tylko to, co niezbędne, co — być może — jedynie prawdziwe. Wydrą-
żone postacie i torsy, pęknięte głowy, setki obłych kształtów są efektem 
procesu wiwisekcji, próbą dotarcia jak najdalej, jak najbliżej prawdy o natu-
rze ludzkiej. Bohater Abakanowicz jest nagi, otwarty. Zastygły w hieratycznej 
pozie trwa w tłumie podobnych postaci, podobnych powłok ludzkich, ich 
fragmentów. Jest negatywem człowieka — jego śladem. 

Mariusz Hermansdorfer, Poznanie niepoznawalnego, pojęcie niepojętego, [w:] Ślady istnienia. 
W hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1930 – 2017), Wrocław 2017

Głęboko wierzę w to, że największym wkładem Magdaleny Abakano-
wicz w sztukę XX wieku była jej determinacja do poszukiwania nowych 
definicji tożsamości w czasach, kiedy Europa została brutalnie podzielona 
w wyniku arbitralnych decyzji politycznych. Podczas gdy artyści na Zacho-
dzie zostali uwiedzeni przez możliwości, które oferowało im użycie materia-
łów komercyjnych i nurt pop artu połowy lat 60., a w późniejszych latach 
skupili się na rygorystycznym i suchym konceptualizmie historycznym, 
głównym obszarem zainteresowań Abakanowicz było poszukiwanie praw-
dziwych wyrazów wolności i wysiłki mające na celu uchwycenie istoty ludz-
kiego bytu w czasach biedy. 

(…) Dla mnie samej prace Magdaleny Abakanowicz stanowią ślady istnie-
nia. Podkreślają wszystko to, co jest ważne dla nas, mieszkańców Europy 
Wschodniej — fakt, że kształt nie jest wyłącznie formą, w której mieści się 
zawartość, lecz także wiecznym odbiciem czy wizerunkiem, który nie może 
zostać oddzielony od kształtu. Żaden inny artysta w historii nie był w stanie 
ująć do tego stopnia w kształcie i treści esencji doświadczeń całych naro-
dów pod rządami komunistów. 

Maria Rus–Bojan, Ślady istnienia, [w:] Ślady istnienia. W hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz 
(1930 – 2017), Wrocław 2017 
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Magdalena Abakanowicz, lata 60., archiwum artystki
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69Magdalena Abakanowicz, Artus z serii Hoofed Mammals Heads
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Bożena Biskupska   

(1952 Warszawa)

CENAWYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 200 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 10 000 ZŁ

mączka marmurowa, brąz/
marble flour, bronze, 40 x 26 x 6 cm

pochodzenie: kolekcja artystki/
from the artist’s collection

Polska rzeźbiarka, wychodząca poza tradycyjne 
ramy sztuki w kierunku performensu, instalacji oraz 
sztuki video. Wielokrotnie nagradzana. W latach 
1970-1972 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, a w latach 1972-
1976 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom tworzony pod kierunkiem profesora Tade-
usza Dominika. Wraz z Zygmuntem Rytką założyła 
Fundację Sztuki Współczesnej In Situ. Prace artystki 
były wielokrotnie prezentowane na wystawach 
niemal w całym kraju oraz za granicą, np. w Padwie, 
Wenecji, Waszyngtonie, Chicago, Bolonii czy 
w Berlinie. W swojej twórczości Bożena Biskupska 
wykorzystuje beton, folię negatywową, olej lniany, 
mączkę marmurową, brąz oraz wiele innych mate-
riałów, posiłkując się również narzędziami z dzie-
dziny malarstwa i performensu. 

A Polish sculptor, who goes beyond traditio-
nal artwork and in the direction of performance, 
installation and video art. A multiple award winner. 
In the years 1970-1972, she studied at the State 
College of Fine Arts in Poznan, and in 1972-1976 at 
the Academy of Fine Arts in Warsaw. The artist’s 
work has been repeatedly displayed at exhibitions 
throughout the country and abroad, for instance 
in Padua, Venice, Washington, Chicago, Bolo-
gna and Berlin. Bożena Biskupska uses concrete, 
negative film, linseed oil, marble, bronze and 
many other materials, while also using painting or 
performance tools.

z cyklu Wytyczanie obrazu 01 
2006

form series Charting the Picture 01
2006
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32
Olgierd Truszczyński  

(1931 Poznań)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTNG PRICE: 16 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 18 000 – 22 000 ZŁ

brąz/ bronze,  52 x 25 cm

pochodzenie: kolekcja artysty/
from the artist’s collection

Polski rzeźbiarz, medalier, wykładowca akade-
micki. Absolwent poznańskiej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych. Przez rok studiował również w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Po studiach zwią-
zał się ze swoją macierzystą uczelnią, a od 1987 
roku został mianowany tam profesorem. W latach 
1965-1967 wykładał w Instytucie Sztuk Pięknych 
w gwinejskim Konakry. Jako materiał rzeźbiarski 
wykorzystuje głównie drewno, kamień, metal i cera-
mikę. Tworzy również asamblaże, medale, rzeźby 
portretowe, pomnikowe i monumentalne. Głównym 
zainteresowaniem Truszczyńskiego jest człowiek, 
a raczej ludzkie ciało, kobiece ciało — studium jego 
układów w przeróżnych formach. Chętnie posługuje 
się językiem metaforycznym.

Olgierd Truszyński jest rzeźbiarzem. Powyższe zdanie nie 
jest suchym, retorycznym stwierdzeniem ani zdaniem wyję-
tym z noty biograficznej artysty. Jest to twierdzenie, określa-
jące postawę artystyczną i życiową twórcy. 

Ligia Wilkowa, Olgierd Truszyński, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku, Orońsko 1998, s. 5

Polish sculptor, medal maker, and academic 
lecturer. A graduate of the Poznań School of Fine 
Arts. For a year, he also studied at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw. After graduation, he joined his 
home university, and since 1987 has been appointed 
professor there. In the years 1965-1967, he lectured 
at the Institute of Fine Arts in Conakry, Guinea. As 
a sculptural material, he mainly uses wood, stone, 
metal and ceramics. He also creates assembla-
ges, medals, portraits, memorials and monumental 
sculptures. The main interest of Truszczynski is the 
human body, especially the female form. He likes 
to use metaphorical language.

Leżący w okowach
1995

Lying in Shackles
1995
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33
Krzysztof M. Bednarski 

(1953 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 36 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 40 000 – 50 000 ZŁ

brąz patynowany/ painted bronze, 58 x 23 x 23 cm 
sygn./ signed: K. M.Bednarski 2006, unikat

pochodzenie: kolekcja artysty/
from the artist’s collection

Polski rzeźbiarz, akcjoner, specjalizujący się 
również w instalacji i sztuce wideo. W latach 
1973-1978 studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowaniach Oskara Hansena oraz 
Jerzego Jarnuszkiewicza. Jego język artystyczny 
przepełniony jest ukrytymi symbolami oraz meta-
forami. Często też powraca do wcześniej podję-
tych motywów, jak Moby Dick czy głowa Karola 
Marksa. Za każdym razem podchodzi do nich 
na nowo, za każdym razem nieco inaczej. Od wielu 
lat utrzymuje współpracę z teatrem i ludźmi kina, 
projektując m.in. plakaty filmowe. Jest autorem 
wielu projektów nagrobków słynnych reżyserów, 
np. Krzysztofa Kieślowskiego. Prace Krzysztofa 
Bednarskiego znajdują się w czołowych polskich 
muzeach i galeriach oraz w wielu kolekcjach 
zagranicznych, zwłaszcza włoskich, m.in. w zbio-
rach Muzeów Narodowych w Krakowie, Szczecinie, 
Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Centrum Sztuki 
Zamek Ujazdowski w Warszawie, Muzeum Okrę-
gowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
Galerii Foksal w Warszawie, Fondazione Federico 
Fellini w Rzymie, Targetti Light Art Collection we 
Florencji, Fondazione Caporrella w Rzymie, Muzeum 
Sztuki w Raumie. Dzieła artysty były eksponowane 
na ponad stu wystawach indywidualnych arty-
sty. Wielokrotny stypendysta, w 2011 roku został 
odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis.

A Polish sculptor, who specialises in installations 
and video art. In the years 1973-1978, he studied 
at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the 
workshops of Oskar Hansen and Jerzy Jarnusz-
kiewicz. His art is filled with hidden symbols and 
metaphors. He often returns to the same motifs 
such as Moby Dick or Karl Marx’s head. Each time, 
he approaches them again, each time slightly 
differently. Krzysztof Bednarski’s works are in the 
leading Polish museums and galleries and in many 
foreign collections, especially in Italy. His works 
have been exhibited at over one hundred solo art 
exhibitions. A scholarship recipient several times, 
in 2011 he was awarded the Gloria Artis Gold Medal. 

Moby Dick — Maska

Moby Dick — Mask
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34
Maciej Szańkowski 

(1938 Wola Libertowska)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 000 – 8 000 ZŁ

brąz, złocenie/ bronze, gilded, 28 cm
sygn./ signed: M. Szańkowski

W latach 1952-1957 uczęszczał do Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zakopanem. Studiował w pracowni 
Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Bardzo chętnie uczęszczał również 
na zajęcia z Oskarem Hansenem. Między 1963 
a 1966 pracował jako pedagog w swoim macierzy-
stym liceum. W latach 1982-2003 prowadził pracow-
nię rzeźby dzisiejszego Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Od 1996 do 2008 roku pełnił funkcję 
kierownika Zakładu Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Prelegent wielu międzynarodowych sympozjów 
rzeźbiarskich, w wyniku których realizował liczne 
monumentalne prace w przestrzeni urbanistycz-
nej, m.in. w Austrii, Niemczech, Grecji, Szwajca-
rii, Japonii i dawnej Jugosławii. Tworzy w duchu 
konstruktywizmu, abstrakcjonizmu geometrycz-
nego oraz konceptualizmu. Najważniejsze są dla 
niego możliwości, które daje mu dany materiał, 
stworzenie rzeźby współgrającej z otoczeniem — 
stającej się jego nieodłączną częścią, oddziaływanie 
dzieła w przestrzeni, a także problematyka związana 
z istotą miejsca. Twórczość Macieja Szańkowskiego 
plasuje się na styku tradycji konstruktywistycznej, 
abstrakcjonizmu geometrycznego i konceptuali-
zmu. Artysta przyznaje, że nie jest przywiązany do 
żadnego materiału, a tworzywo, w którym pracuje, 
daje mu inspirację głównie poprzez możliwości 

Between 1952 and 1957, Szańkowski attended the 
School of Fine Arts in Zakopane. He studied in Jerzy 
Jarnuszkiewicz’s studio at the Warsaw Academy 
of Fine Arts. He also attended classes with Oskar 
Hansen. Between 1963 and 1966, he worked as 
a pedagogue in his alma mater. He has lectured on 
a number of international sculptor symposia, which 
resulted in numerous monumental works in urban 
space in Austria, Germany, Greece, Switzerland, 
Japan, and former Yugoslavia, among others. He 
creates in the spirit of constructivism, geometric 
abstraction and conceptualism. 

konstrukcyjno-technologiczne. Z wielką swobodą 
operuje takimi materiałami jak żelazo, aluminium, 
kamień, drewno, brąz, ceramika, beton, papier, 
elementy natury. Interesują go działania rzeźbiar-
skie, które prowadzą do powstania dzieła odczuwal-
nego wraz z jego otoczeniem, a także posiadającego 
określoną masę powietrza, aby się w nim zanurzyć. 
Szańkowski jest tu w prostej linii kontynuatorem 
poglądów czołowych polskich konstruktywistów, 
Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego.

Drzewo (Korzenie) Europy
2003

Trees (Roots) of Europe
2003
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Jerzy Nowakowski 

(1947 Przemyśl)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 9 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 – 15 000 ZŁ

brąz patynowany, marmur/ patinated bronze, marble,
33 x 28 cm 
sygn.p.d./ signed: 2010 I J.NOWAKOWSKI 

Polski rzeźbiarz, medalier, wykładowca krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych, Towarzystwa Przyjaciół Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Towarzystwa 
Artystycznego POLART. Absolwent Liceum Sztuk 
Plastycznych w Jarosławiu oraz Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Rzeźbę studiował w latach 
1965-1971 w pracowaniach Mariana Koniecznego 
oraz Jacka Pugeta. Dyplom tworzył pod kierun-
kiem Wandy Ślędzińskiej. Od 1971 roku zatrudniony 
na Wydziale Rzeźby swojej macierzystej uczelni. 
W latach 1981-1984, 19987-1990 pełnił funkcję 
prodziekana Wydziału Rzeźby, a w latach 1990-
1996 dziekana. Kilka lat później (lata 2005-2008) 
został mianowany prorektorem do spraw studenc-
kich krakowskiej ASP. 

Polish sculptor, engraver, and lecturer at the 
Cracow Academy of Fine Arts. Member of the 
Polish Artists Association, Society of Friends of Fine 
Arts, Society of Friends of the Academy of Fine 
Arts in Cracow and the POLART Artistic Society. He 
graduated from the School of Fine Arts in Jarosław 
and the Academy of Fine Arts in Cracow. Since 1971, 
he has been employed at the Faculty of Sculp-
ture of his alma mater. In 2005-2008, he was Vice
-Rector for student affairs of the Academy of Fine 
Arts in Cracow.

We wczesnych latach 70-tych powstaje cała seria form 
przestrzennych, jakby pokonujących grawitację, ulatują-
cych, eksplodujących Introwersji (…). Formy są kardynalnymi 
figurami geometrycznymi, najczęściej modyfikacjami kuli lub 
kręgu. Silnie skoncentrowane, rozsadzane są wewnętrzną 
ukrytą siłą, a z pęknięć wylewa się mięsista materia; nieokieł-
znany żywioł, z pozoru nie posiadający ani artystycznego 
opracowania, ani nawet granic. Te opozycje materii fine-
zyjnie opracowanej, ujętej w kanonie formy geometrycznej 
i żywej, bujnej, nieco groźnej w swojej nieokreśloności materii, 
są widoczne nie tylko w dużych pracach Nowakowskiego, 
lecz także w medalach.

Andrzej Pollo, Krystyna Nowakowska, Jerzy Nowakowski. Rzeźba, 
medale, Kraków 2004, s. 199. 

Znaki Czasu z cyklu Introwersja
2010

Sign of the Times from the Introversion series
2010



79



80

36
Anna Rodzińska  

(1933 Wilno)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 11 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 12 000 – 15 000 ZŁ

brąz/ bronze, 31 x 15 cm 
sygn. z tyłu/ singed on rear: A.R. RODZIŃSKA

Polska rzeźbiarka, pedagog. Od 1951 roku 
studentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dość szybko podjęła decyzję o przeniesieniu się 
do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, gdzie kunsztu rzeźbiarskiego uczyła się 
w pracowni Bazylego Wojtowicza. Ściśle związana 
z poznańską uczelnią — przez 35 lat pracowała tam 
jako wykładowca. Inspiracje czerpie z otaczającej ją 
rzeczywistości, przekształcając postaci zwierzęce 
lub ludzkie w zgeometryzowane, metaforyczne 
twory. Wielokrotnie nagradzana. Rzeźby artystki 
znajdują się w kolekcjach w kraju oraz za granicą.

Polish sculptor and pedagogue. Since 1951, she 
was a student of the Cracow Academy of Fine Arts. 
Strongly associated with Poznań University — for 35 
years she worked there as a lecturer. Her inspiration 
draws from reality, transforming animal or human 
forms into geometric, metaphorical creations. 
Awarded multiple times. Rodzinska’s artworks are 
in collections in Poland and abroad.

Ochroń

Protect
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37
Anna Rodzińska  

(1933 Wilno)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 200 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 12 000 ZŁ

brąz/ bronze, 31 x 15 cm

Gniazdo

Nest
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38
Alicja Majewska   

(1960 Malbork)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 000 – 8 000 ZŁ

Aluminium/ aluminium, 29 x 30 x 1 cm
sygn./ signed: A M

Polska rzeźbiarka, wykładowca uniwersytecki. 
Członek międzynarodowej federacji sztuki meda-
lierskiej FIDEM oraz Stowarzyszenia Artystycznego 
„Otwarte”. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni Orłowie. W latach 1980-1986 
studiowała rzeźbę na Wydziale Sztuk Pięknych 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Dyplom tworzyła pod kierunkiem Adolfa Ryszki. Od 
razu po studiach rozpoczęła pracę naukowo-dydak-
tyczną na macierzystej uczelni. Obecnie pełni funk-
cję profesora nadzwyczajnego oraz Prodziekana ds. 
Ogólnych Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Jej głów-
nym zainteresowaniem jest mała forma rzeźbiar-
ska oraz obiekt rzeźbiarski. Brała udział w licznych 
konkursach i przeglądach medalierstwa oraz rzeźby 
na całym świecie. Prace Alicji Majewskiej znajdują 
się w licznych kolekcjach, m.in. w w Muzeum Centro-
dantesca w Rawennie, Medialia Gallery w Nowym 
Jorku, Śląskiej Galerii Rzeźby w Katowicach, 
Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeach 
Okręgowych w Toruniu i Bydgoszczy.

Polish sculptor, university lecturer. Member of 
FIDEM: the international medal arts association and 
the “Otwarte” Art Association. A graduate of the 
State High School of the Arts in Gdynia Orłowo. 
In the years 1980-1986, she studied Sculpture at 
the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. Her main interest is small sculp-
ture and a sculptural object. She has participated 
in numerous contests and reviews of medallions 
and sculptures all over the world. Alicja Majewska’s 
works are in numerous collections, including the 
Centrodantesca Museum in Ravenna, the Medialia 
Gallery in New York, the Silesian Sculpture Gallery 
in Katowice, the Museum of Medallions in Wroclaw, 
and the District Museums in Toruń and Bydgoszcz.

Moim materiałem roboczym jest codzienność w najróżniej-
szych czasowych odsłonach. Ciągle wracam do zwykłych 
zdarzeń, do poślednich rzeczy wypełniających naszą niegdy-
siejszą rzeczywistość. Przeszłość zapisana w niszczejących 
przedmiotach, rzeczach i w otoczeniu jest świadectwem obec-
ności. To dla mnie powód do ocalenia, do przywrócenia zapo-
mnianych historii lub raczej emocji z nimi związanych.

Alicja Majewska

Totem 1

Totem 1
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39
Bronisław Krzysztof   

(1956 Mszana Górna)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 75 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 80 000 – 90 000 ZŁ

brąz/ bronze, 117 cm
sygn. na l. pięcie/ signed on left heel

pochodzenie: kolekcja artysty/
from the artist’s collection

WYSTAWIANY: 
2016–Muzeum Zamkowe, Stajnie Książęce, Pszczyna

2012–Muzeum Miejskie, Wrocław

2011–BWA, Zakopane 

LITERATURA:
• Maciej Kluss, Krzysztof: przestrzeń A→→→←Z: rzeźba, szkic, Muzeum 

Zamkowe w Pszczynie, 2016

• Józef Grabski, Bronisław Krzysztof. Dotyk światła. rzeźba–medale–
rysunki, Kraków–Warszawa, 2003

Polski rzeźbiarz, słynny projektant flakonów 
perfum, biżuterii oraz mebli. Mieszka i tworzy 
w Stanach Zjednoczonych. Obronił dyplom 
w 1981 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Po studiach przez rok pracował jako peda-
gog w Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego 
Kenara w Zakopanem. Artysta odnoszący się z wiel-
kim szacunkiem do dobrego warsztatu i klasyki. 
Z dystansem podchodzi do nowoczesności i szybko 
zmieniających się trendów, nie podąża za nimi 
za wszelką cenę. Tworzy w zgodzie ze swoim 
uznaniem, dlatego jako materiał rzeźbiarski ceni 
sobie brąz. Wykonał meble według własnego 
pomysłu z brązu i lanego kryształu na specjalne 
zamówienie domu mody Valentino, Rotschildów, 
księżnej Luksemburga i właściciela Sotheby’s 
w Nowym Jorku. Dzieła artysty są bardzo pożądane 

Polish sculptor, famous designer of perfume 
bottles, jewellery and furniture. He was awarded 
his diploma in 1981 at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw. An artist with great respect for good 
workshops and classics. Avoids modern trends 
at all costs. Krzysztof’s works are very desira-
ble in the West.

na Zachodzie. Potwierdzają to kolekcje, w których 
się znajdują, m.in. w Muzeum Watykańskim, wśród 
zbiorów rodziny Sainsbury, Élise i Basile’a Goulan-
dris, Alfreda Taubmana — słynnego właściciela 
Sotheby’s w Nowym Yorku, Ann Gordon Getty w San 
Francisco, czy też Marchioness of Salisbury. 

(o pracach Krzysztofa) …Są one dla mnie jak muzyka 
klasyczna. Po wielu latach doskonalenia się, tworzą własne 
brzmienie i bez wysiłku, zręcznie operują trudnymi techni-
kami. Słyszę wydobywające się z dzieł Krzysztofa przytłumione 
dźwięki lutni, muzykę złożoną z prostych, rześkich, powta-
rzających się, ale harmonijnych melodii. Krzysztof wie, jak — 
z techniczną biegłością — przetłumaczyć uczucie i energię 
na język wizualny. Posiada zdolność przekładania niewidzial-
nego na widzialne. Jego surrealistyczna ekspresja, uzyskana 
za pomocą mistrzowskiej, klasycznej techniki, czyni go jednym 
z najbardziej wyjątkowych rzeźbiarzy współczesnych. 

Mashiko, Rzeźba wydaje z siebie stały ruch o cichym rytmie,[w:] 
Bronisław Krzysztof. Dotyk światła, Kraków–Warszawa 2003 

Z cyklu Katedra I
2007

From the series Cathedral I
2007



87



88

40
Lubomir Tomaszewski 

(1923 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 45 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 50 000 – 55 000 ZŁ

drewno impregnowane żywicami epoksydowymi, brąz/ 
wood, bronze, 70 x 38 x 25 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: L. Tomaszewski

Powstała w amerykańskim Atelier artysty.

Posiada certyfikat autentyczności wystawiony i podpisany własnoręcznie przez artystę.

WYSTAWIANY: 
201o–indywidualna wystawa LT, Manhattan NYC 

Polsko-amerykański rzeźbiarz, malarz i designer. 
Twórca autorskiej techniki malowania ogniem 
i dymem. W latach 50. XX wieku równolegle studio-
wał na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej oraz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
ze studiów na Politechnice szybko zrezygno-
wał z powodów zdrowotnych, studia artystyczne 
ukończył w 1955 roku. Rok później rozpoczął pracę 
w Zakładzie Ceramiki i Szkła Instytutu Wzornic-
twa Przemysłowego, gdzie znalazł się w zespole, 
którego celem było opracowanie wzorców nowej 
porcelanowej rzeźby kameralnej. Choć jako desi-
gner pracował w IWP jedynie dziesięć lat, to zajął 
zaszczytne miejsce w historii polskiego designu. 
W 1966 roku wyemigrował do Nowego Jorku, 
w okolicach Wielkiego Jabłka do dziś mieszka 
i tworzy. W 1994 roku założył międzynarodową grupę 
artystyczną, którą nazwał Emotionalists, do której 
należą malarze, rzeźbiarze, fotografowie, graficy, 
muzycy. Grupa miała stanowić odpowiedź na domi-
nujący w sztuce XX wieku konceptualizm. Inspiracje 
czerpie z natury, ludzkiej postaci i emocjonalno-
ści. Często łączy drewno z metalem. Prace Lubo-
mira Tomaszewskiego znajdują się w kolekcjach 
publicznych i prywatnych na całym świecie, m.in. 
w warszawskim i krakowskim Muzeum Narodowym, 

Polish artist living in the United States: sculp-
tor, painter, and designer. The originator of the 
technique of painting with fire and smoke. In the 
1950s, he studied at the Faculty of Architecture at 
the Warsaw University of Technology and in the 
Warsaw Academy of Fine Arts. He studied at the 
Polytechnic at the University of Technology, where 
he graduated in 1955. In 1966, he immigrated to 
New York, and still resides there today. In 1994, he 
founded an international artistic group called the 
Emotionalists, which included painters, sculptors, 
photographers, graphic artists, and musicians. 
Lubomir Tomaszewski’s works are in public and 
private collections all over the world including 
the Warsaw Uprising Museum, Halle Museum in 
Germany, the collections of Lawrence Rockefel-
ler, T. Komine of Kyowa Bank in Tokyo, family of 
Ziselman, and Jimmy Carter. Awarded in the United 
States. He is one of the most sought after Polish 
artists abroad.

Muzeum Powstania Warszawskiego, Halle Museum 
w Niemczech, w kolekcjach Lawrenca Rockefellera, 
T. Komine of Kyowa Bank w Tokyo, rodziny Zisel-
man, Jimmy’ego Cartera. Wielokrotnie nagradzany 
w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z najbar-
dziej pożądanych polskich artystów za granicą.

Musing (Zatopiona w myślach)

Musing (Drowning in Thoughts)
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Lubomir Tomaszewski 

(1923 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 29 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 32 000 – 38 000 ZŁ

kamień, blacha z brązu/ stone, bronze, 28,5 x 34 x 12 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: L. Tomaszewski

Powstała w amerykańskim Atelier artysty.

Posiada certyfikat autentyczności wystawiony i podpisany własnoręcznie przez artystę.

Mówiąc wprost, do tej pory nie spotkałem żadnego artysty, 
w którego rzeźbach skamieniałe drewno zostałoby wyko-
rzystane z takim skutkiem i który tworzyłby biomorficzne 
formy balansujące między abstrakcją a realizmem z taką 
wyobraźnią i talentem.

Henry Riseman, dyrektor New England Center for Contemporary Art

Pełnia wolności

Full of Freedom
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Antoni Janusz Pastwa

(1944 Brzoza k. Kozienic)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 8 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 – 12 000 ZŁ

brąz/ bronze, 30 x 45 x 40 cm 
sygn./ signed: PASTWA 

Polski rzeźbiarz, pedagog. Ściśle związany 
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie — studio-
wał w latach 1964-1970, w pracowniach Mariana 
Wnuka oraz Stanisława Słoniny. Dziekan Wydziału 
Rzeźby w latach 1993-1996, 1999-2006. Autor 
zarówno pomników, jak i mniejszych form rzeźbiar-
skich. Początkowo tworzył dzieła pnące się ku górze, 
przybierające stożkowate kształty. Od form geome-
tryzujących przebył długą drogę do form obłych, 
nabierających cech rzeczywistych. Często tworzy 
cykle rzeźbiarskie, analizując kilkukrotnie dany 
motyw. Rzeźby Antoniego Janusza Pastwy znajdują 
się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych 
w kraju oraz za granicą. Do ważniejszych realiza-
cji artysty należą m.in. pomnik Brandta w Oroń-
sku, Henryka Wieniawskiego w Lublinie, popiersie 
Janusza Groszkowskiego w Warszawie. Wspólnie 
z Adamem Myjakiem wykonał rzeźbę Kwadrygi 
Apollina na frontonie Teatru Wielkiego w Warszawie.

Polish sculptor and teacher. Strictly associated 
with the Academy of Fine Arts in Warsaw. Dean of 
the Sculpture Department in the years 1993-1996, 
and 1999-2006. The creator of both monuments 
and smaller forms of sculpture. Antoni Janusz 
Pastwa’s sculptures can be found in many public 
and private collections in Poland and abroad.

Koń I z cyklu Cienie
2007

Horse I from the Shadowsseries
2007
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Antoni Janusz Pastwa

(1944 Brzoza k. Kozienic)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 19 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 22 000 – 25 000 ZŁ

marmur/ marble, 40 x 56 x 19 cm
sygn./ signed: PASTWA 

Cień figury ludzkiej jest refleksją naszej aktywności oraz 
pojmowania związku z organicznością tego faktu, który 
wszystkich nas dotyczy, a którego często należycie nie zauwa-
żamy. Zależność ta u wielu zalega na dłużej ze swoimi pyta-
niami i refleksjami. Walorem osobnym sztuki Pastwy godnym 
osobnego szacunku jest troska o osobisty, autorski charakter 
postawy artystycznej. Twórcza dojrzałość tej sztuki jest konse-
kwencją przyjętej zasady: FORMA-MYŚL lub MYŚL-FORMA 
(jedno wynika z drugiego. Jego dzieła – to jego sunące cienie 
mimo niewątpliwej urody mają w sobie jakieś zamyślenie 
sunące dalej i dalej.

Jan Kucz w: Antoni Janusz Pastwa, Cienie, torsy, twarze, BWA 
w Kielcach 2017

Koń XII z cyklu Cienie
2016

Horse XII from the Shadows series
2016
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Józef Wilkoń 

(1930 Bogucice)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 000 – 7 000 ZŁ

drewno/ wood, 39 cm
sygn. na podst./ signed on base: Wilkoń

Polski malarz, historyk sztuki, wybitny ilustrator. 
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopa-
nem, uczęszczał do klasy wraz z Romanem Cieśle-
wiczem i Romanem Starowieyskim. Magister historii 
sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W latach 1950-1955 studiował malarstwo w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Adama 
Marczyńskiego. Inspiracje czerpie z otaczającej go 
natury, zwłaszcza ze świata zwierząt. Tworzy tzw. 
zwierzyńce z drewnianych bali oraz blachy meta-
lowej. Jest autorem przeszło 200 ilustrowanych 
książek dla dzieci i dorosłych, które przetłuma-
czono na ponad 20 języków. Rzeźbą zainteresował 
się dopiero na początku lat 90. Dzieła rzeźbiarskie 
nazywa ilustracjami przestrzennymi. 

Malowałem tuszem i akwarelą, z gestu. Moją ambicją było 
uchwycić ruch i charakter zwierzęcia jednym pociągnię-
ciem dużego pędzla. Teraz rolę pędzla spełniają uderzenia 
siekiery czy pociągnięcia elektrycznej piły — moje zwierzaki 
są zrobione kilkunastoma ciosami.

Józef Wilkoń

Polish painter, art historian, and outstanding illu-
strator. He graduated from the High School of Fine 
Arts in Zakopane, attended classes with Roman 
Cieślewicz and Roman Starowieyski. Master of Art 
History at the Jagiellonian University in Cracow. 
His inspiration draws from nature surrounding him, 
especially from the animal world. He has autho-
red more than 200 illustrated books for children 
and adults that have been translated into more 
than 20 languages. 

Piesek
2017

Doggy
2017
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45
Bolesław Chromy 

(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 200 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 – 6 000 ZŁ

brąz, kamień/ bronze, stone, 39 cm

Polski artysta: rzeźbiarz, medalier, malarz, również 
rysownik i poeta. Profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Jako młody chłopak pracował 
w odlewni artystycznej Franciszka Tieslera, gdzie 
został zauważony przez rzeźbiarza Karola Hukana. 
Za jego radą podjął naukę w krakowskim Liceum 
Sztuk Plastycznych. Następnie studiował w ASP 
w Krakowie, w pracowni Xawerego Dunikowskiego. 
Stworzył swój własny, charakterystyczny język arty-
styczny. Tworzy rzeźby o tematyce religijnej, histo-
rycznej, martyrologicznej, kosmologicznej, ale 
szczególnie animalistycznej. Wielokrotnie nagra-
dzany, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski (1999), Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009). 

Polish artist, sculptor, medalist, painter, also 
a cartoonist and poet. Professor of the Academy 
of Fine Arts in Cracow. As a young boy he worked 
in the artistic foundry of Francis Tiesler, where 
he was noticed by the sculptor Charles Hukan. 
He then studied at the Academy of Fine Arts in 
Cracow in the studio of Xawery Dunikowski. He 
created his own distinctive artistic form of expres-
sion. He creates sculptures dealing with religious, 
historical, martyrish, cosmological and animali-
stic themes. Award-winning artist, his accolades 
include The Commander’s Cross with the Star of 
the Order of Polonia Restituta (1999) and the Gloria 
Artis Gold Medal  (2009).

Wiewiórka

Squirrel
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46
Julian Boss-Gosławski 

(1926 Poznań – 2012 Gniezno)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 400 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 – 4 000 ZŁ

metal/ metal, 17, 5 x 15 cm

Polski rzeźbiarz, twórca sztuki użytkowej, czło-
nek poznańskiej awangardowej grupy artystów 
4F+R. Od wczesnych lat pomagał w zakładzie ojca 
w tworzeniu rękodzieła metalowego. W latach 
1946-1951 studiował w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie i Poznaniu. 
Zaraz po studiach przez sześć lat był wykładowcą 
na macierzystej uczelni w Poznaniu.  Boss jako prze-
drostek nazwiska jest wynikiem zbiegu okoliczności 
— artysta napotkał na swej drodze innego Gosław-
skiego — Józefa, również rzeźbiarza, zdecydował 
się więc na dodanie do nazwiska członu Boss, które 
miało oznaczać przywódcę. Tworzy głównie w przy-
palanym przez siebie drewnie oraz spawanej stali 
i żelazie. Jest autorem monumentalnych lamp koło 
Zachęty w Warszawie i metalowych ozdobnych krat 
dla kilku poznańskich placówek. 

Polish sculptor, creator of applied art, and 
a member of the 4F + R avant-garde group of artists 
in Poznań. In his youth, he helped out in his father’s 
metalwork shop. In the years 1946-1951, he studied 
at the State Higher School of Fine Arts in Sopot 
and Poznań. “Boss” as the prefix of his name is the 
result of a coincidence — the artist encountered 
another man, Joseph Gosławski, also a sculptor, 
so he decided to add-on “Boss”, which was meant 
to indicate superiority. He mainly produces wood 
and welded steel and iron. 

Głowa konia 
lata 80. XX 

Horse’s Head
1980’s
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Igor Mitoraj 

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 36 000 – 45 000 ZŁ

brąz patynowany, odlew autorski/
patinated bronze, original casting, 37 x 27 cm 
sygn. p.d./ signed: ‚MITORAJ’ C. 491/ 1000 H. C

Polski malarz, który stał się jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich rzeźbiarzy za granicą. 
Zwany Poetą życia. Uczęszczał do Liceum Plastycz-
nego w Bielsku-Białej, następnie studiował malar-
stwo w pracowni Tadeusza Kantora w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1968 roku rozpoczął 
studia w paryskim Ècole des Beaux-Arts. Rzeźby 
Igora Mitoraja można podziwiać m.in. w Warsza-
wie, Krakowie, Paryżu, Londynie, Rzymie, Medio-
lanie, Lozannie, czy Scheveningen. Odznaczony 
Złotym Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis 
oraz Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. 
W jego twórczości widać wyraźne inspiracje anty-
kiem, a także ogromną dozę uwagi poświęconą 
pięknu i kruchości ludzkiego ciała, jego niedosko-
nałościom i wszelkim wynaturzeniom. Charaktery-
stycznym dla twórczości Igora Mitoraja są usta, które 
niczym sygnatura autorska przybierają kształt tych 
samego rzeźbiarza. 

Polish painter, who became one of the most 
recognisable Polish sculptors abroad. In 1968, he 
began his studies at the Paris Ècole des Beaux
-Arts. Sculptures by Igor Mitoraj can be admired 
in Warsaw, Cracow, Paris, London, Rome, Milan, 
Lausanne or Scheveningen. In his work, we can 
clearly see the inspiration of the antique, as well 
as the tremendous amount of attention devoted 
to the beauty and fragility of the human body, and 
its imperfections.

Asklepios

Asclepius 
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48
Adam Myjak 

(1947 Stary Sącz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 28 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 32 000 – 36 000 ZŁ

porcelana/ porcelain, 36 cm
sygn./ signed: A. Myjak 2014

Polski rzeźbiarz, pedagog. Ściśle związany 
z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie — pięcio-
krotnie wybierany na jej rektora. W latach 1965-1971 
studiował we wspomnianej akademii. Po ukończeniu 
studiów rozpoczął karierę dydaktyczną. Adamowi 
Myjakowi zorganizowano ponad 70 wystaw indy-
widualnych w kraju i za granicą. Autor sugestyw-
nych, niezwykle ekspresyjnych głów i popiersi, 
dużych, ale zarazem kameralnych figur ludzkich, 
a także licznych rzeźb pomnikowych i plenerowych. 
Wspólnie z Januszem Pastwą wykonał Kwadrygę 
Apollina na Teatrze Wielkim w Warszawie. W swojej 
twórczości Adam Myjak umiejętnie łączy ze sobą 
kształty obłe z rozłupaniami, pęknięciami i ostrym 
elementami. Te zabiegi rzeźbiarskie oraz sposób 
potraktowania powierzchni — często idealnie 
wypolerowanej, w harmonijny sposób przepla-
tającej się z fragmentami chropowatymi, szorst-
kimi, stanowi charakterystyczny język artystyczny 
Adama Myjaka. W 2005 roku został odznaczony 
Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.  

Polish sculptor, and teacher. Strictly associated 
with the Academy of Fine Arts in Warsaw — five 
times elected as its rector. In the years 1965-1971, 
he studied at the academy. After graduation, he 
started his didactic career. Adam Myjak has orga-
nized over 70 individual exhibitions in Poland 
and abroad. The author of suggestive, extremely 
expressive heads and busts, large but also intimate 
human figures, as well as numerous monumen-
tal and outdoor sculptures. In 2005, he was awar-
ded the Gloria Artis Gold Medal for his contribution 
to cultural life.

Portret X
2014

Portrait X
2014
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49
Adam Myjak 

(1947 Stary Sącz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 – 44 000 ZŁ

brąz/ bronze, 35 x 25 x 30 cm
sygn./ signed: A. Myjak

Godzinami mogę siedzieć w swoim ogrodzie i obserwo-
wać swoje rzeźby i ciągle wracać do nich, nanosić poprawki, 
pracować dalej nad nimi. Myślę, że większość moich rzeźb 
jest i będzie w ciągłej realizacji. W tych ogrodach, gdy wstaję 
rano, widzę wspaniale światło zmieniające się nieustannie, 
cudownie modelujące materie drzew, trawy, ziemię. W świetle 
tym zmieniają się również moje rzeźby, zmuszając mnie do ich 
korekt i przewartościowań.

Adam Myjak

Portret X
1999

Portrait X
1999
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50
Adam Myjak 

(1947 Stary Sącz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 – 44 000 ZŁ

brąz/ bronze, 30 x 33 x 29 cm
sygn./ signed: A. Myjak

WYSTAWIANY: 
19.10.2017-25.11.2017
Adam Myjak. Rzeźba i rysunek, Galeria MBWA, Leszno

Wiodącym tematem kreacji Adama Myjaka jest „ludzki 
pejzaż”, intymna przestrzeń skupiona wokół kondycji człowieka 
współczesnego, ponadczasowa prawda o nieuchronności 
przemijania, „egzystencjalny aromat” metafizycznych przeżyć 
odczuwany w skali jednostki, jak i w wymiarze uniwersalnym.

Anna Podsiadły, historyk sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Portret X

Portrait X
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51
Józef Marek 

(1922 Bielsko-Biała)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 800 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 – 6 000 ZŁ

brąz patynowany, marmur/
patinated bronze, marble, 64,5 cm
sygn. z tyłu/ signed on rear: J. Marek

Polski artysta: rzeźbiarz, malarz, grafik, poeta, 
ilustrator. Wykładowca uniwersytecki, ściśle zwią-
zany z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Członek Związku Artystów Rzeźbiarzy, grupy arty-
stycznej MARG oraz Art International. W latach 
1970-1980 należał do grupy Nowa Improwizacja, 
a w latach 1952-1983 do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Dyplom krakowskiej ASP obronił w 1952 
roku w pracowni Xawerego Dunikowskiego.

Prace Józefa Marka eksponowane były na kilku-
set wystawach w Polsce i w wielu miastach świata. 
Tworzy w drewnie i kamieniu. Najczęściej podej-
muje tematy związane z ludzkimi dylematami, 
na które składają się problem istnienia i posiadania. 
Frapuje go zagadnienie bogactwa i tego, jak wpływa 
na człowieka — ogranicza wolność i budzi ciągły 
strach, że można je stracić. Artysta chętnie sięga 
również po tematy trudne, nasycone emocjonalno-
ścią — podejmuje rzeźbiarską narrację nad tragicz-
nymi losami żołnierzy i zwykłych ludzi. Wielokrotnie 
odznaczany i nagradzany.

W  twórczości Józefa Marka pobrzmiewa nuta odwiecz-
nego ludzkiego dylematu — istnienia i posiadania. Artysta 
odpowiedź wplata w  kolejne realizacje, zostawiając pytanie 
otwartym dla każdego odbiorcy. Być i mieć umiejscawia nas 
— kolejne pokolenia od szympansa, goryla, pitekantropa i  
neandertala, po zwykłego homo sapiens, zawsze na początku 
drogi. Ścieżka posiadania jest przyjemniejsza i prostsza. Przez 

Polish artist: sculptor, painter, graphic artist, poet, 
and illustrator. University lecturer strongly asso-
ciated with the Academy of Fine Arts in Cracow. 
Member of the Association of Sculptors, MARG Art 
Group and Art International. 

He graduated from the Cracow Academy of Fine 
Arts in 1952 after studying in Xawery Dunikowski’s 
studio. Jozef Marek’s works have been exhibited in 
several hundred exhibitions in Poland and in many 
cities around the world. Sculpts in wood and stone. 
Most often, he deals with issues related to human 
dilemmas, which are the problem of existence and 
possession. He is preoccupied by the question of 
wealth and how it affects man — how it limits free-
dom and awakens the constant fear that it can be 
lost. Repeatedly honoured and awarded.

polerowane marmury kolejnych, równych stopni dojdziemy do 
celu — bogactwa. Ceną jest ograniczenie własnej wolności 
oraz strach przed stratą, tym silniejsze, im więcej posiadamy. 
A koniec ścieżki jest jeden — zdobycie wymarzonego „obiektu”.

Aleksandra Madej, fragment wstępu  do katalogu wystawy Józef 
Marek. Malarstwo, grafika, rzeźba. 17 listopada – 8 grudnia 2010 r., 
Nautilus Galeria i Dom Aukcyjny, Kraków 2010

Czekając na wiatr

Waiting for the Wind
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52
Krystyna Nowakowska 

(1953 Rzeszów)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 9 000 ZŁ

brąz patynowany, granit/
patinated bronze, granite, 52 x 13 cm 
sygn. z tyłu/ signed on rear: 
KRYSTYNA NOWAKOWSKA UNIKAT 9

Polska rzeźbiarka, członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych oraz Stowarzyszenia Twórczego POLART. 
Absolwentka Liceum Plastycznego w Jarosła-
wiu. W latach 1973-1979 kształciła się w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, tworząc dyplom 
pod kierunkiem Jerzego Bandury. Specjalizująca 
się w kompozycjach woskowych, które następnie 
odlewa w brązie techniką „wytapianych modeli”. 
Uczestniczka wielu międzynarodowych plene-
rów rzeźbiarskich, m.in. w Mirabel, Darmstad, Iser-
lohn czy Csongrad.

Sztuka Krystyny Nowakowskiej to opowiadana na wiele 
różnych sposobów ta sama historia. Historia o ludzkiej kondy-
cji, egzystencji w nieprzyjaznym świecie, o codzienności 
i o przemijaniu. Refleksja nad rzeczywistością pozwala jej 
na rozładowanie lęków i niepokojów, uspokojenie się, osią-
gnięcie katharsis. (…)

Począwszy od drugiej połowy lat dziewięćdziesią-
tych Krystyna Nowakowska rzeźbi anioły. (…) To osobi-
ści przyjaciele, doradcy, sędziowie, przemawiający przez 
rodzące się w ludzkich umysłach pomysły, wątpliwości lub 
wyrzuty sumienia.

Maria Zientara, Krystyna Nowakowska, Jerzy Nowakowski. 
Rzeźba, medale, Kraków 2004, s. 32–34

A Polish sculptor, a member of the Association 
of Polish Artists, the Society of Friends of Fine Arts 
and the Association of Creative Artists POLART. 
A graduate of the Academy of Fine Arts in Jaro-
sław. In the years 1973-1979, she was educated at 
the Academy of Fine Arts in Cracow, gaining her 
diploma under the direction of Jerzy Bandura. 
Nowakowska participated in many international 
sculpture festivals, such as Mirabel, Darmstad, Iser-
lohn or Csongrad. 

Anioł stróż z cyklu W ciemności
1998

Guardian Angel from the series In Darkness
1998
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53
Monika Osiecka 

(1965 Mediolan)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 14 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 18 000 – 20 000 ZŁ

brąz patynowany, stal/ patinated bronze, steel, 70 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: M

Polska rzeźbiarka, uczestniczka wielu między-
narodowych sympozjów rzeźbiarskich. Dyplom 
zdobyła w 1994 roku w pracowni Grzegorza Kowal-
skiego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Uczestniczka licznych stażów i stypendiów, m.in. 
we włoskiej Carrarze, gdzie uczyła się tajników rzeź-
bienia w marmurze i alabastrze, oraz w normandz-
kim St. Omer, gdzie studiowała sposób odlewania 
brązów metodą afrykańską. Głównym tematem jej 
artystycznych zainteresowań jest kobieta i jej ciało. 
Tworzy akty pozbawione deformacji czy idealizacji, 
ukazuje kobiece ciało takie, jakie jest w swojej natu-
rze, po wszystkich przejściach i doświadczeniach. 

Polish sculptor, participant of many internatio-
nal sculptor symposia. She earned her diploma in 
1994 at Grzegorz Kowalski’s studio at the Warsaw 
Academy of Fine Arts. Participant of numerous 
internships and fellowships, including Carrara, 
where she studied the secrets of carving marble 
and alabaster, and in St. Omer, where she studied 
bronze casting through the African method. 
The main theme of her artistic interests is the 
woman and her body. 

Balet akt III
2017

Ballet Act III
2017
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54
Monika Osiecka 

(1965 Mediolan)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 – 12 000 ZŁ

brąz patynowany/ patinated bronze
23 x 31 x 13 cm

Kobieta i kobiecość dostarczają form, określają ramy, 
porządkują i nadzorują porywczy ruch indywidualistycznego 
pędzla. Albo dłuta.

Bohaterkami twórczości Moniki najczęściej są kobiety. Jej 
prace to rodzaj intymnej opowieści o bliskości. Albo o utracie. 
W tradycyjne formuły obrazowania kobiecego ciała Monika 
wpisuje nowe znaczenia.

Ewa Toniak

Para w uścisku

Embracing couple
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Jolanta Kłyszcz 

(1959 Świętochłowice)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 400 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 – 3 500 ZŁ

brąz/ bronze, 8 cm, 4 cm 
sygn./ signed: J.K 8/ 12

Polska rzeźbiarka, graficzka żyjąca w Meksyku. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Przez krótki czas była wykładowcą Uniwersy-
tetu Śląskiego. Na początku kariery artystycznej 
ściśle związana z Galerią Fra Angelico, należącą 
do Muzeum Diecezjalnego w Katowicach. W 1990 
roku wyemigrowała do Meksyku, gdzie wykłada 
na Uniwersytecie Iberoamerykańskim. Intere-
suje ją człowiek, więc to ludzkie postaci stanowią 
główną część twórczości Jolanty Kłyszcz. Projektuje 
również instalacje. Prace artystki eksponowane były 
na wystawach w Chicago, Meksyku i w Warszawie. 

Polish sculptor and graphic designer living in 
Mexico. An alumnus of the Academy of Fine Arts 
in Warsaw. For a short time, she was a lecturer at 
the University of Silesia. At the beginning of her 
artistic career, she was closely associated with the 
Fra Angelico Gallery, belonging to the Diocesan 
Museum in Katowice. In 1990, Kłyszcz emigrated to 
Mexico where she lectured at the Ibero-American 
University. She is interested in people, so human 
figures are the main part of Jolanta Kłyszcz’s work. 
She also designs installations. Her works have been 
exhibited in Chicago, Mexico and Warsaw.

Para
1987

Couple
1987
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56
Małgorzata Wiśniewska 

(1980 Lębork) 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 22 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 25 000 – 27 000 ZŁ

aluminium, relief/ aluminium, relief, 
74 x 73 cm

Polska rzeźbiarka młodego pokolenia. Absol-
wentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Dyplom przygotowywany pod okiem 
Profesora Stanisława Radwańskiego otrzymała 
w 2006 roku. Obecnie doktor, wykładowca na swojej 
rodzimej uczelni. Zdobywczyni szeregu nagród 
krajowych i międzynarodowych. Uczestniczka 
sympozjów rzeźbiarskich, plenerów polskich i zagra-
nicznych. Prace Małgorzaty Wiśniewskiej prezento-
wane były na licznych wystawach zbiorowych oraz 
indywidualnych. Jako obiekt rzeźbiarskiego zainte-
resowania obrała sobie metal, aluminium, żeliwo, 
tworząc rzadko spotykane symboliczne kompozy-
cje, często spiętrzonych i połączonych w nieprzy-
padkowy sposób elementów. 

Polish sculptor of the young generation and 
a graduate of the Faculty of Sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk. Wiśniewska is 
a winner of several national and international 
awards. She has participated in open-air sculp-
ture symposia, both in Poland and abroad. For 
her material of interest, she chose metal, alum-
inium, and cast iron, creating rare symbolic 
compositions, often piled up and connected in 
a deliberate manner.

S3 z cyklu Struktury

S3 from Structure series
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57
Małgorzata Wiśniewska 

(1980 Lębork) 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 23 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 25 000 – 27 000 ZŁ

aluminium, relief/ aluminium, relief, 130 x 41cm 

W swojej twórczości zajmuję się poszukiwaniem związków, 
między abstrakcją organiczną a geometryczną oraz między 
przestrzenią a bryłą obiektu. Ta postawa wynika z moich 
poszukiwań, a także chęci odkrywania nowych rozwiązań 
formalnych oraz fascynacji technologią obróbki metalu. Czy 
pokazanie miękkości w metalu jest możliwe, czy przedsta-
wienie czegoś ulotnego w trwałej materii to nie mrzonka? 
Moje kompozycje rzeźbiarskie są z pozoru lekkie i łatwe 
w odbiorze, estetycznie pociągające, w warstwie głębszej 
symboliczne i dwuznaczne. Multiplikowane nieseryjnie, są 
zestawiane w różnych układach, w rzeźbie zawsze intere-
sowały mnie rozstrzygnięcia typowo estetyczne, o intrower-
tycznym podtekście.

Małgorzata Wiśniewska

A4  z cyklu Aglomeracje 

A4 from Agglomeration series
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58
Jan Kucz  

(1936 Zarzecze)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 23 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 25 000 – 30 000 ZŁ

brąz patynowany/
patinated bronze, 56 cm 

RZEŹBA POWSTAŁA W RAMACH KONKURSU NA POMNIK MILESA 
DAVISA W KIELCACH. ZBOBYŁA I NAGRODĘ.

Polski rzeźbiarz, pedagog. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Przedstawiciel 
nowego realizmu. Absolwent Liceum Technik 
Plastycznych w Bielsku-Białej. W 1961 roku obronił 
dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
który tworzył pod kierunkiem Franciszka Strynkie-
wicza. Po studiach rozpoczął karierę dydaktyczną 
na macierzystej uczelni, do dziś prowadzi tam 
pracownię rzeźby. Przez jakiś czas pracował jako 
wykładowca w pracowni malarstwa w Europej-
skiej Akademii Sztuk w Warszawie. Autor licznych 
pomników, m.in. Fryderyka Chopina w Duszni-
kach Zdroju, Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. Autor 
portretów Michała Góreckiego i Wojciecha Killara 
w Filharmonii w Bydgoszczy, Gustawa Holoubka 
w Teatrze Polskim w Warszawie, Huberta von Kara-
jana w Hamburgu. W swojej twórczości korzysta 
z różnych materiałów, jak kamień, papa, tkanina, 
ceramika, asfalt, ziemia, papier, łącząc je często 
w zaskakujący sposób, zmierzający bardziej ku 
instalacji niż rzeźbie.

Zaczynając rzeźbę nie mam planu, wizji — mam zaledwie 
jej przeczucie.

Symbolika znaczeń budujących treści i przesłanie, oraz 
rzeźbiarska forma winny się wzajemnie stwarzać. Razem te 
wartości związane są jednym wspólnym celem: stworzenie 
obiektu sztuki, którego jakość artystyczna chronić będzie 
przed agresją przemijania czasu, by w przyszłości nie stał 
się wartością martwą, obojętną.

Jan Kucz

Polish sculptor, teacher. Member of the Polish 
Artists’ Union. Representative of new realism. 
Graduated from the Liceum Technik Plastycznych 
in Bielsko-Biała. In 1961, he defended his diploma 
at the Academy of Fine Arts in Warsaw, under the 
direction of Franciszek Strynkiewicz. After gradu-
ation, he started his didactic career at his alma 
mater. He still runs a sculpture workshop there. 
For some time he worked as a lecturer in the pain-
ting studio at the European Academy of Arts in 
Warsaw. Author of numerous monuments including 
Fryderyk Chopin in Duszniki Zdrój, Cyryl Ratajski in 
Poznań, the portrait of Michał Górecki and Wojciech 
Killar in the Bydgoszcz Philharmonic, Gustaw Holo-
ubek at the Polish Theatre in Warsaw, Hubert von 
Karajan in Hamburg. 

Miles Davis/ oryginał
1998

Miles Davis/ original
1998
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59
Grzegorz Maślewski 

(1968 Biała Podlaska)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000ZŁ 
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 000 – 9 000 ZŁ

gips/ plaster, 85 x 55 cm

RZEŹBY GRZEGORZA MAŚLEWSKIEGO PO RAZ PIERWSZY 
POJAWIAJĄ SIĘ W OFERCIE AUKCYJNEJ.

Polski rzeźbiarz, wykładowca uniwersytecki. 
Absolwent Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom obro-
nił w 1995 roku pod kierunkiem Adolfa Ryszki. 
W 2003 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie sztuki 
w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1995 roku 
rozpoczął karierę dydaktyczną na macierzystej 
uczelni; dziś jako doktor habilitowany jest zatrud-
niony na stanowisku adiunkta, pełni również funkcję 
kierownika Pracowni Architektury Wnętrz, a także 
jest ściśle związany z Zakładem Rzeźby. Chętnie 
analizuje podejmowany przez siebie temat w formie 
cyklów. Posługuje się złudną dekoracyjnością, która 
stanowi przykrywkę dla uczucia pustki. Uczestnik 
wielu międzynarodowych plenerów i seminariów 
rzeźbiarskich. Autor pomnika Ignacego Kraszew-
skiego w Białej Podlaskiej. 

Przyszło mi żyć i pracować w realiach ponowoczesno-
ści, w realiach, w których „myślę, więc jestem” zmienia się 
na „zauważono mnie, więc jestem”.

Grzegorz Maślewski

SCULPTURES BY GRZEGORZ MAŚLEWSKI ARE AUCTIONED FOR 
THE FIRST TIME.

Polish sculptor, university lecturer. A graduate of 
Sculpture at the Faculty of Fine Arts at the Nico-
laus Copernicus University in Toruń. He defended 
his diploma in 1995 under the guidance of Adolf 
Ryszka. He is willing to analyse topics in his series. 
He uses the illusion of decoration, which is a cover 
for emptiness. Participated in many international 
open air and sculpture seminars. The creator of 
the statue of Ignacy Kraszewski in Biala Podlaska.

Portret z chmurką

Portrait with a cloud
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60
artysta nieokreślony / unknown artist

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 – 5 000 ZŁ

drewno lipowe/ linden wood, 30 x 17 cm

Tzw. Głowy wawelskie zdobią kasetonowy strop 
Sali Poselskiej zamku na Wawelu od II ćwierci XVI 
wieku. Ta niezwykle bogata i unikatowa dekoracja 
składa się z realistycznie rzeźbionych głów, które 
wykonał Sebastian Tauerbach wraz ze swoim warsz-
tatem. Obecnie uzupełnione zostały o powojenne 
rekonstrukcje. 194 głowy wawelskie przedstawiały 
reprezentantów różnych stantów: dworzan, żołnie-
rzy, królów; do dziś po burzliwej historii zachowało 
się jedynie 30. Liczba podobnych, kasetonowych 
realizacji w całej Europie wynosi jedynie trzy, nato-
miast zbliżonych z rzeźbionymi głowami można 
doliczyć się jeszcze trzech. 

Prezentowana na aukcji głowa jest najprawdo-
podobniej pierwszą, warsztatową wersją Chłopca 
w czapce, którego potem umieszczono na jednym 
z kasetonów Sali Poselskiej. 

The so-called Wawel Heads adorned the ceiling 
of the Deputies Hall of the Wawel castle from the 
early 16th century. This extremely rich and unique 
decoration is composed of realistically carved 
heads, made by Sebastian Tauerbach and his 
workshop. Presently, post-war reconstructions have 
been completed. 194 Wawel heads depicted repre-
sentatives of various standings: courtiers, soldiers, 
kings, however only 30 survived a turbulent history. 
There are only three such items in Europe. 

The head is probably the first workshop version 
of the Boy in the Hat, which was later placed on one 
of the panels of the Chamber of Deputies.

Głowa wawelska
XVI wiek

Wawel Head
16th century

Prawdopodobnie pierwsza wersja głowy wawelskiej 
„Chłopiec w czapce” 
z warsztatu Sebastiana Tauerbacha 

Likely a first version of a Wawel Head  
„Boy in a Hat” 
from the workshop of Sebastian Tauerbach.
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61
Wacław Bębnowski 

(1865 Dubieniec – 1945 Aleksandrów Kujawski)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 000 – 7 000 ZŁ

terakota, patyna brązowa i zielona/ 
teracotta, patina, 17 cm
niesygnowana/ unsigned

REPRODUKOWANY: 
• Katalog dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskie 

i Dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2009, s. 
47, nr. kat. 90

(…) potrafił w swych dziełach wykorzystać zdobycze epok 
minionych, odległych kultur i przede wszystkim to, co do 
sztuki wniosła secesja. Szukał inspiracji w antyku, gotyku, 
renesansie, w sztuce Dalekiego Wschodu, co było typowe 
dla końca XIX wieku. Będąc na początku swej drogi twór-
czej chętnie podpatrywał współczesnych wielkich twórców 
z Rodinem na czele.

Krystyna Kotula, Wacław Bębnowski  1965-1945, Katalog dzieł ze 
zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 
Włocławek 2009, s. 11

Wazon z czterema uchwytami
1903- 1914

Vase with four handles 
1903- 1914
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62
Stefan Szmaj  

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk) 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 9 000 – 13 000 ZŁ

32 szt.
drewno ryte i malowane/ painted wood
wys. 4,7 – 7,3 cm

pochodzenie: kolekcja rodziny artysty/
from the artist’s family collection

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, repre-
zentant nurtu ekspresjonistycznego. W 1910 roku 
krótko kształcił się w prywatnej szkole malarskiej 
Hermanna Groebera w Monachium, uczył się także 
muzyki i grał w zespołach studenckich. W 1929 
roku zamieszkał wraz z żoną Ireną w Bydgoszczy, 
gdzie prowadził zakład okulistyczny. Pracował 
w przychodni kolejowej i Ubezpieczalni Społecznej. 
Wielu przyjaciół i ludzi kultury leczył bezinteresow-
nie. Jego mieszkanie przy ul. Gdańskiej 10/7 było 
mekką artystów i inteligencji z Bydgoszczy i Pozna-
nia. Znaczący wpływ na charakter jego twórczości 
wywarł niemiecki ekspresjonizm, z którym arty-
sta zetknął się podczas pobytu w Berlinie w latach 
1915–1916. W latach 1917-1918 wykonał cykl cenio-
nych przez krytykę ekspresjonistycznych linorytów. 
Związany był z poznańskim środowiskiem artystycz-
nym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, 
twórczość swoją prezentował m. in. na łamach 
czasopisma „Zdrój”.

Prezentowany komplet szachów został zaprojek-
towany i wyrzeźbiony przez artystę podczas pobytu 
w Berlinie, gdzie w 1916 roku rozpoczął studia. 
W tamtym okresie utrzymywał kontakty z polonią 
berlińską i stał się stałym bywalcem organizowa-
nych przez to środowisko wydarzeń kulturalnych. 
Były to między innymi tzw. Wieczory Pieśni i Słowa, 

mające na celu upamiętnienie polskich świąt naro-
dowych. U Stanisława i Dagny Przybyszewskich 
przyjął się zwyczaj spotkań w czwartkowe wieczory, 
w których artysta także uczestniczył. Zebrani 
często urządzali rozgrywki partii w szachy, korzy-
stając z opracowanego przez Szmaja kompletu. 
Szachy przetrwały okresy wojenne i były używane 
przez wiele lat aż do śmierci artysty w 1970 roku. Są 
znakomitym przykładem funkcjonalnej, ekspresjo-
nistycznej formy rzeźbiarskiej.

Trained as a doctor. Graphic artist, representa-
tive of the expressionist movement. In 1910 he was 
educated at Hermann Groeber’s private painting 
school in Munich. Also studied music and played 
with other students. In 1929 he lived with his wife 
Irena in Bydgoszcz, where he ran an ophthalmo-
logy clinic. His apartment at 10/7 Gdańska Street 
was a mecca for artists and intelligentsia from 
Bydgoszcz and Poznan. German expressionism 
was strongly influenced by the artist’s experience 
during his stay in Berlin in 1915-1916. In the years 
1917-1918 he created a series of critically acclaimed 
expressionist linocuts. He was associated with the 
Poznań artistic community, he co-created the arti-
stic group „Bunt”, his works were presented in the 
magazine „Zdrój” , among others.

Komplet szachów
około 1916

Chess set 
c. 1916
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63
artysta nieokreślony / unknown artist 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 000 ZŁ 
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  4 000 – 5 000 ZŁ

drewno/ wood, 37 x 25 cm
niesygnowana/ unsigned

Muzykująca
2. połowa XX wieku

Music Player 
second half of the 20th century
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64
Krzysztof Mazur 

(1958 Bielawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 12 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 14 000 – 16 000 ZŁ

drewno/ wood,
108 x 30 x 64 cm

Polski rzeźbiarz, wykładowca uniwersytecki. 
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiował w pracowni 
Barbary Bieniulis-Strynkiewicz oraz Adolfa Ryszki. 
Dyplom uzyskał w 1984 roku. Po studiach pracował 
na macierzystej uczelni jako sztukator, stopniowo 
pnąc się po szczeblach kariery dydaktycznej, obec-
nie profesor nadzwyczajny. W 1992 roku powołał 
z własnej inicjatywy Fundację Praktyk Artystycznych 
„i…”, której jest prezesem. W ramach fundacji zorgani-
zował ponad dwadzieścia wydarzeń artystycznych, 
głównie w cyklach Wystaw Wielkanocnych i Ogól-
nopolskich Spotkań Twórczych. Organizator licznych 
warsztatów i plenerów rzeźbiarskich dla młodzieży 
i studentów, a także wystaw poświęconych twór-
czości chorych psychicznie. Artysta wielokrotnie 
nagradzany. Tworzy rzeźby i instalacje, chętnie 
angażując sytuacje zastane. Podejmuje tematy 
związane z problemami międzyludzkimi, posługując 
się językiem metaforycznym. Najchętniej posługuje 
się drewnem, uwypuklając jego walory. 

Polish sculptor, university lecturer. He graduated 
from the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Coper-
nicus University in Toruń, and studied at the studio 
of Barbara Bieniulis-Strynkiewicz and Adolf Ryszka. 
He obtained his diploma in 1984. After graduation, 
he worked at his alma mater as a stonemason, 
gradually climbing the ranks of the didactic profes-
sion, reaching the position of associate professor. 
In 1992, he founded his own Foundation for Artistic 
Practices „i ...”, of which he is the president. Awar-
ded many times. 

Świątynia

Shrine
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65
Sylwester Ambroziak 

(1964 Łowicz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 9 000 ZŁ

brąz patynowany/
patinated bronze, 26 x 26 x 16 cm
sygn. na stopie/ singed on foot: A.02

Polski artysta, specjalizujący się w rzeźbie 
i rysunku, sięgający również po instalacje oraz 
eksperymentujący z filmem animowanym. W latach 
1983-1989 studiował na Wydziale Rzeźby warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Jerzego 
Jaruszkiewicza, Stanisława Kulona i Grzegorza 
Kowalskiego. Rysunek studiował pod okiem Mariana 
Czapli. Sylwester Ambroziak stworzył swój własny, 
niezwykle charakterystyczny język twórczy. Rzeźbi 
postaci grubo ciosane, dość masywne, o niepropor-
cjonalnie dużych głowach i wydłużonych rękach, 
stojące na krótkich nóżkach. W budowaniu anatomii 
widać wyraźne inspiracje rzeźbą afrykańską. Każda 
rzeźba prezentuje zupełnie inne spectrum emocjo-
nalne, które podkreśla mimika i gestykulacja — widz 
ma do czynienia niemal z żywym teatrem. Artysta 
wielokrotnie nagradzany.

Poszukuję w człowieku elementów pierwszych, dlatego 
zwracam się ku religijnym kulturom ludowym i pierwot-
nym — afrykańskim czy amazońskim, ale równocześnie 
czerpię z kultury masowej: komiksu i filmu animowanego. 
Rzeźba dziś zatraciła ducha, ja próbuję go wskrzesić, odna-
leźć w niej emocje.

Sylwester Ambroziak

Polish artist, specialising in sculpture and 
drawing, and also creating installations and 
experimenting with animated film. In 1983-1989, 
he studied at the Sculpture Department of the 
Warsaw Academy of Fine Arts, in the studios of 
Jerzy Jaruszkiewicz, Stanisław Kulon and Grze-
gorz Kowalski. Sylwester Ambroziak has created 
his own, very distinctive creative language. Sculp-
tures of characters are roughly cut, quite massive, 
with disproportionately large heads and elonga-
ted hands, standing on short legs. Multiple awar-
d-winning artist.

Kobieta siedząca
2002 

Sitting Woman
2002



139



140

66
Józef Polewka 

(1963 Myślenice)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 600 ZŁ 
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 000 – 7 000 ZŁ

brąz/ bronze, 18 x 11 cm
sygn. od środka/ signed inside: 
POLEWKA 2017
komplet 3 ptaków/ set of 3 birds

Polski rzeźbiarz, pedagog. Ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem. W 1990 roku uzyskał dyplom 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych — studio-
wał w pracowni Jana Kucza. Pracuje jako nauczyciel 
w krakowskim Zespole Sztuk Plastycznych. Stypen-
dysta Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991). Chęt-
nie posługuje się żartem i ironią. Poświęcono mu 
wystawy indywidualne, m.in. w Galerii 90 w Bruk-
seli, Stawski Gallery w Krakowie, Palatin w Wiesloch, 
Zuptenth. Brał udział w wielu wystawach zbioro-
wych w kraju i za granicą. 

Jestem człowiekiem szczęśliwym,który kocha to co robi.

Uważam za swój sukces to, że treść zawarta w moich 
rzeźbach jest jednak rozumiana. Staram się przekazywać ją 
w prosty, przystępny sposób.

Józef Polewka

Polish sculptor, teacher. He graduated from 
the Antoni Kenar State High School of Fine Arts in 
Zakopane. In 1990, he received a diploma from the 
Warsaw Academy of Fine Arts — he studied at Jan 
Kucz’s studio. He works as a teacher in the Cracow 
Fine Arts Group. He likes to use jokes and irony. 
He was been honoured with individual exhibitions 
including Gallery 90 in Brussels, Stawski Gallery in 
Cracow, Palatin in Wiesloch, Zuptenth. He participa-
ted in many group exhibitions in Poland and abroad.

Kiwi

Kiwi
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67
Michał Kubiak 

(1946 Bydgoszcz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 800 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 500 – 6 500 ZŁ

brąz, granit/ bronze, granite, 65 cm
nalepka autorska na podstawie/
artist’s sticker on base

Polski rzeźbiarz. Ściśle związany z Bydgosz-
czą. W latach 1967-1972 studiował w poznańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 
Dyplom tworzył w pracowni Olgierda Truszczyń-
skiego. W 1975 roku wraz z Ignacym Bullą założył 
Grupę Bydgoską — Galeria 1+X. Początkowo tworzył 
dzieła nietrwałe, bardzo ekspresyjne. Szybko 
jednak zwrócił się ku szlachetniejszym materiałom 
— pracy w kamieniu i metalu, umiejętnie łącząc 
je ze sobą. Tematem jego prac jest z reguły czło-
wiek, tworzy popiersia, głowy i figury ludzkie, które 
pozbawia cech indywidualnych. Niekiedy karyka-
turyzuje. Autor licznych portretów, m.in. Jerzego 
Dudy-Gracza, Czesława Miłosza. Rzeźby Michała 
Kubiaka eksponowane były na wystawach w kraju 
i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii. Najwięcej 
rzeźb artysty znajduje się w zbiorach bydgoskich: 
w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkow-
skiego oraz w Filharmonii Pomorskiej. 

Polish sculptor. Closely tied to Bydgoszcz. 
Between 1967 and 1972, he studied at the Poznań 
State Higher School of Fine Arts. He graduated 
while working in Olgierd Truszczyński’s studio. In 
1975, together with Ignacy Bulla, he founded the 
Bydgoszcz Group Galeria 1+X. At first, he made 
works that were temporary and very expressive. 
However, he quickly turned to the noblest mate-
rials — work in stone and metal processing, skilfully 
combining them with each other. The theme of his 
work is usually a person. He creates busts, heads 
and human figures, which he deprives of indivi-
dual characteristics. Michał Kubiak’s sculptures 
were exhibited at home and abroad exhibitions. in 
the United States, Germany, the United Kingdom, 
France, Norway. Most of the artist’s sculptures are 
in Bydgoszcz collections: in the Leon Wyczółkowski 
District Museum and the Pomeranian Philharmonic.

Podróżny

Traveler
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68
Dominik Wdowski  

(1979 Radom)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTNING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 – 12 000 ZŁ

żywica akrylowa, polichromia olejna/
acrylic resin, polychromatic oil, 179 cm

Polski rzeźbiarz młodego pokolenia. Eduka-
cję pobierał w Liceach Plastycznych w Kielcach 
i w Radomiu. Absolwent Wydziału Rzeźby Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zdobył 
w 2004 roku. Podejmuje się zleceń na realizacje 
monumentalne, m.in. dekorację rzeźbiarską fasady 
Radomskiej Katedry im. Jana Pawła II, rzeźb do 
sali koncertowej Filharmonii i Opery Podlaskiej 
w Białymstoku czy pomnik Jana Pawła II w Rzymie 
przy Prima Porta. Specjalizuje się w rzeźbie figu-
ratywnej, a każde kolejne dzieło Wdowskiego jest 
dogłębną analizą ludzkich uczuć, narracją na temat 
przekraczania granic i bitwy wewnętrznej, którą 
prowadzi niemal każdy bohater jego rzeźb.

Polish sculptor of the new generation. Wdow-
ski graduated from the Faculty of Sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Warsaw. He earned his 
diploma in 2004. He has been commissioned for 
monumental works, including the decoration of 
the facade of the Radom Cathedral, sculptures for 
the concert hall of the Philharmonic and Opera 
in Bialystok and the monument of John Paul II in 
Rome at Prima Porta.

Oślepiony niewolnik
2017

Blinded Slave
2017
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69
Dominik Wdowski  

(1979 Radom)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 600 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 000 – 8 000 ZŁ

żywica akrylowa, polichromia olejna/
acrylic resin, polychromatic oil,  57 x 25 cm
sygn. z tyłu/ signed on rear: DW 2017 1/3

Chciałbym, by moje rzeźby budziły emocje i refleksje, by 
zachwycały kompozycją, ruchem, szczegółem, a także by 
docierały do głębi serc odbiorców.

Dominik Wdowski

Niewolnik II
2014

Slave II
2014
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70
Jakub Biewald  

 (1987 Toruń)

CENA WYWOŁAWCZA: 1 500 ZŁ 
ESTYMACJA: 2 000 – 2 500 ZŁ

ceramika/ ceramic, 16 cm

Polski rzeźbiarz młodego pokolenia. Absolwent 
Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnie-
niem uzyskał w 2014 roku. Laureat Nagrody im. prof. 
Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta Kierunku 
Rzeźba (WSzP UMK). Doktorant na Wydziale Cera-
miki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu. Inicjator corocznych plenerów rzeź-
biarskich w Wąbrzeźnie. Brał udział w licznych wysta-
wach zbiorowych w kraju i za granicą, poświęcono 
mu pięć wystaw indywidualnych. Rzeźby Jakuba 
Biewalda zdają się być organicznymi tworami, zdają 
się żyć i niemal poruszać na oczach widza.

Zjawiska i procesy występujące w naturze, znajdują 
odzwierciedlenie w formach ceramicznych, w których 
najważniejszy jest proces tworzenia. Proces twórczy to analo-
gia do wzrostu roślin, zwierząt w glebach, skałach i innych 
materiałach natury. 

Jakub Biewald

Polish sculptor of the new generation. A gradu-
ate of Sculpture at the Faculty of Fine Arts at the 
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Biewald 
graduated with honours in 2014. He has participated 
in numerous exhibitions in Poland and abroad and 
has had five individual exhibitions. Jakub Biewal-
da’s sculptures resemble organic creatures, they 
seem to live and almost move in front of the viewer.

Czaszka

Skull
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ABAKANOWICZ MAGDALENA MYJAK ADAM

BISKUPSKA BOŻENA POPŁAWSKI  STANISŁAW

BĘBNOWSKI WACŁAW OSIECKA MONIKA

CHROMY BRONISŁAW 

RZEŹBIARZ NIEOKREŚLONY (GŁOWA WAWELSKA)

KOROSADOWICZ EDMUND FELIKS TRUSZCZYŃSKI OLGIERD 

FALENDER BARBARA STRASSER ARTHUR 

KUCZ JAN WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA

KENAR ANTONI SZPUNAR TADEUSZ

MAREK JÓZEF ZEMŁA GUSTAW

AMBROZIAK SYLWESTER NOWAKOWSKA KRYSTYNA 

BOSS-GOSŁAWSKI JULIAN 

RODZIŃSKA ANNA

BIESZCZAD ANTONI PASTWA ANTONI JANUSZ

DAVID D’ANGRES PIERRE-JEAN

SMOLANA ADAM

KRZYSZTOF BRONISŁAW WDOWSKI DOMINIK 

GAJDA  WIKTOR SZAŃKOWSKI MACIEJ 

LAMBERT-RUCKI JEAN WITTIG EDWARD 

KŁYSZCZ JOLANTA SZYMANOWSKI WACŁAW 

MAŚLEWSKI GRZEGORZ ZIESENIS RUDOLF 

BEDNARSKI KRZYSZTOF M. NOWAKOWSKI JERZY 

BRZÓSKIEWICZ TERESA 

RZEŹBIARZ NIEOKREŚLONY (MUZYKUJĄCA)

BIEWALD JAKUB POLEWKA JÓZEF 

DUNIKOWSKI XAWERY 

RADWAŃSKI STANISŁAW

KUBIAK MICHAŁ WILKOŃ JÓZEF 

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW SZMAJ STEFAN

MAJEWSKA ALICJA ZBROŻYNA BARBARA

KONIECZNY  MARIAN TOMASZEWSKI LUBOMIR 

MAZUR KRZYSZTOF ŻEBROWSKA ALICJA

MITORAJ IGOR ŻUŁAWSKA HANNA

INDEKS ARTYSTÓW
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WIRTUALNA GALERIA RZEŹB

www.sda.bydgoszcz.pl

Dostępna na naszej stronie obrotowa galeria 360° pozwala na wygodne przyjrzenie się obiektom z każdej perspektywy.
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