
V Aukcja charytatywna na rzecz
HOSPICJUM KUTNOWSKIEGO

Aukcja zdalna

Aukcja potrwa od 14.03 do 25.03.2022.
prace w tym terminie mo¿na ogl¹daæ na stronie Hospicjum Kutnowskiego

oraz na portalu spo³ecznoœciowym Facebook
lub osobiœcie po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu.

Oferty mo¿na sk³adaæ za poœrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@hospocjumkutnowskie.pl

lub telefonicznie pod nr +48 796 756 184 (od 12.00 do 16.00).
Zamkniêcie aukcji i jej rozstrzygniêcie nast¹pi 25.03.2022 o 15.00.

Zwyciêzcy aukcji zostan¹ poinformowani telefonicznie lub mailem.



1. Isabelle Lemaitre, „Riflesso Inciso” („Grawerowane odbicie”), technika w³asna
(malarstwo cyfrowe) na p³ycie, 80x40 cm, cena wywo³awcza – 300 z³.

Artystka urodzi³a siê w Charleroi w Belgii, do W³och przeprowadzi³a siê w 1986 r. ¯yje i pracuje
w Massa Lubrence. Wystawia³a prace we Francji, W³oszech, w Meksyku, Polsce, Emiratach Arabskich,
Stanach Zjednoczonych.
Tak o twórczoœci Isy pisze prof. Prof. Gennaro Colangelo z UNIVERSITA’ DI ROMA-LUMSA:
„Zgodnie z wnikliw¹ obserwacj¹ Zygmunta Baumana, jednego z najwiêkszych wspó³czesnych
myœlicieli, obecn¹ fazê wspo³czesnoœci charakteryzuj¹ lekkoœæ i p³ynnoœæ. P³ynny sposób odczytywania
rzeczywistoœci, pojmowanie jej jako wci¹¿ zmieniaj¹cej siê istoty i unikanie generalizowania –
wszystko to odnajdziemy w pracach Isy. Eksperymenty kolorystyczne i elementy para-figuratywne,
bogactwo symboli i odwa¿ne sugestie to podstawy, na których artystka opiera swoje myœli –
komunikacyjny kod, w którym zaklina wra¿enia z jej wêdrówki przez Istnienie.
W œwiecie lêków i niepewnoœci jedynie artysta potrafi jeszcze przywo³aæ ten mityczny czas, gdy
Cz³owiek wci¹¿ by³ w stanie us³yszeæ prawdziwy g³os Istnienia. Wszystkie obrazy Isy to ci¹g³e
poszukiwanie ukrytego sensu rzeczy w œwiecie, który dzieñ po dniu traci kontakt z ¯yciem
i Rzeczywistoœci¹, zmieniaj¹c siê w ziemiê ja³ow¹ z poematu T.S. Elliota.”



2. Kristine Lagzda Haapanen, rysunek
zdobi¹cy ok³adkê ksi¹¿ki z poezj¹, wraz
z dedykacj¹ od artystki, 30 x 21 cm,
cena wywo³awcza – 150 z³.

Artystka urodzi³a siê w 1973 roku na £otwie.
Tworzy³a we W³oszech, w Polsce, Szwecji.
Jest niezwykle wszechstronn¹ artystk¹,
wypowiadaj¹c¹ siê w ró¿nych formach sztuki –
malarstwie, fotografii, rzeŸbie, pracuje w ró¿nych
materia³ach (m.in. drewno, srebro, ¿elazo, miedŸ).



3. Heikki Haapanen, wysokoœæ 16 cm.,
cena wywo³awcza – 300 z³.

Artysta urodzi³ siê w 1949 r. w Finlandii.
W wieku 5 lat przeprowadzi³ siê do Szwecji,
gdzie do dziœ zyje i tworzy. Zajmuje siê kowal-
stwem artystycznym, wykonuje ró¿ne formy –
od miniaturowych insektów po wielkie formy
zwierz¹t.Prace jego wyceniane s¹ w szwedz-
kich galeriach od kilkuset do kilkunastu tysiêcy
euro.



4-5. Pieter Olsson (1949-2016), bez tytu³u,
50x40 cm.,
cena wywo³awcza – 300 z³.ka¿da z prac.

Uprawia³ malarstwo realistyczzne, abstrakcyjne,
geometryczne. Ilustrowa³ gazety i ksi¹¿ki. By³
nauczycielem, a tak¿e autorem wielu logoty-
pów.
W latach 1972-1977 studiowa³ malarstwo,
grafikê i rzeŸbê w Szkole Artystycznej
Hovedskou, w Göteborgu.

Peter Olsson urodzi³ siê w Jämtland w pó³nocnej
Szwecji, ale mieszka³ przez wiêkszoœæ swojego
¿ycia w Skogas (hrabstwo Sztokholm). By³
cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Lyktan.

Twórczoœæ Petera Olssona to owoc jego
medytacji, rozwa¿añ wokó³ rozdarcia cz³owieka
miêdzy wolnoœci¹ i uciskiem



6-8 Vico Calabro,
– bez tytu³u, rysunek bia³¹ farb¹, 32 x 21 cm. cena wywo³awcza – 250 z³.,
–  rysunki na papierze, 25 x 16 cm., cena wywo³awcza ka¿dego rysunku– 150 z³.,



Vico Calabro jest w³oskim malarzem, uznanym za
najwybitniejszego wspó³czesnego twórcê fresków
na œwiecie. Zajmuje siê te¿ grafik¹ – szczególnie
litografi¹ – a tak¿e malarstwem olejnym i rysun-
kiem.
Urodzi³ siê w Agordo (ko³o Belluno) w 1938 r.
Od 24 lat wspó³pracuje z najbardziej presti¿ow¹
drukarni¹ grafik w Europie – z Busato w Vicenzy.
W 1969 roku tworzy³ tam wspólnie z litografami
amerykañskimi prezentuj¹cymi swoje dzie³a na
XXXV Biennale Sztuki w Wenecji.
W 1992 roku rozpocz¹³ nauczanie sztuki fresku
przy Centrum Europejskim S. Servolo w Wenecji.
Efektem tej pracy jest stworzenie przez Vica

Calabro szkól fresków w 16 krajach. W 1987 roku zosta³ laureatem niezwykle presti¿owej Nagrody
Stulecia czasopisma „Gazzettino”.
W 1991 roku bra³ udzia³ w pracach komisji w³osko-japoñskiej przy badaniu fresków w kaplicy
Scrovegni w Padwie, na zlecenie uniwersytetów Toyama i Kanazawa. W 1996 roku zosta³ cz³onkiem
w³osko-japoñskiej komisji do badania fresków Giotta w Asy¿u. Tokijska telewizja NHK zrealizowa³a
film z udzia³em Vica na temat techniki tworzenia fresku. Piwnica producentów win z Cormos zamówi³a
u Vico Calabro etykietê do „Wina Pokoju” wysy³anego g³owom pañstw na ca³ym œwiecie.
Jego prace znajduj¹ siê w muzeach narodowych na wszystkich kontynentach. Dzie³a Vica Calabro
zakupi³y tak presti¿owe oœrodki, jak m.in. Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Collections
Departament of the New York Public Library, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, wiêkszoœæ muzeów
w³oskich. Na temat twórczoœci artysty ukaza³y siê na œwiecie liczne publikacje ksi¹¿kowe.



9-10. Gennadyi Pisarev,
- impresje na temat teorii strun i sta³ej ko-
smologicznej, wypalana glina, wys. 25,5 cm,
cena wywo³awcza – 950 z³.
- ”Neoklasycystyczny motyw”, linoryt, 49 x
70 cm., cena wywo³awcza – 280 z³.

Ukraiñski artysta, urodzi³ siê w 1959 r. w £ugañ-
sku, studia w Instytucie Sztuki im. Kharkova na
wydziale dekoratorskim ukoñczy³ w 1989 r. Jest
twórc¹ wyj¹tkowo wszechstronnym – z powo-
dzeniem uprawia malarstwo, grafikê, mozaikê,
malarstwo na szkle, ceramikê, rzeŸbê dekora-
cyjn¹, projektuje meble wykonane z metalu oraz
krajobrazy. Zajmuje siê równie¿ niezwykle
trudn¹ technik¹ grafiki komputerowej.
Twórczoœæ jest dla mnie sposobem istnienia
w tym œwiecie i pojmowania nas, ludzi. Postrze-
gam œwiat nieharmonijnie i fragmentarycznie,
dlatego moj¹ twórczoœæ i malarstwo mo¿na
scharakteryzowaæ jako abstrakcyjne i metafi-
zyczne. Œwiat z jego kataklizmami i paradoksa-
mi ma wiele twarzy i ukazanie go w ca³ej jego
okaza³oœci i g³êbi jest prawdopodobnie niemo¿li-
we. Malujê obrazy jako oddzielne fragmenty,
ukazuj¹c mój stosunek i postrzeganie œwiata
poœrednio, poprzez sztukê. Moje malarstwo jest
odbiciem moich wewnêtrznych prze¿yæ, pogl¹-
dów. Obrazy w mojej twórczoœci s¹ rezultatem
emocji i  skojarzeñ niezwi¹zanych z tym, co
widzê wokó³, z otaczaj¹c¹ mnie teraŸniejszoœci¹.

Grzes
Prostokąt



11 Pawe³ Jocz, kolekcjonaerki numerowa-
ny, sygnowany album z oryginalnym rysun-
kiem, format A-3,
cena wywo³awca – 400 z³.

Pawe³ Jocz zosta³ uznany jako jeden z czterech
najwybitniejszych rzeŸbiarzy w historii polskiej
sztuki – obok Dunikowskiego, Chromego i
Koniecznego. Urodzi³ siê w 1943 r. w Wilnie.
Ukoñczy³ Akademiê Sztuk Piêknych w Warsza-
wie. Po raz pierwszy pokaza³ swoje prace w
1967 roku w Sztokholmie. Pod koniec ¿ycia, ze
wzglêdu na stan zdrowia zaj¹³ siê rysunkiem -
by³o to prtrety malowane tuszem na kartonie.

Na zamówienie galeri ADI ART wykona³ 100
rysunków formatu A-3, kolorowanych (pozosta³e
to jednobarwne, w formacie B1). Po³owa znala-
z³a siê w Pary¿u, po³owa pozosta³a w Polsce.
Czêœæ z tych prac zosta³a w³¹czona do kolek-
cjonarskiego, numerowanego, sygnowanego
przez Artystê album.



12. Agata Buchalik, Bo¿onarodzeniowa
miniatura, 10x10 cm, cena wywo³awcza –
150 z³. (³¹cznie ze sztalug¹)

Ukoñczy³a Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Plastyczn¹
we Wroc³awiu (dyplom w pracowni grafiki prof.
Stanis³awa Dawskiego 1967 r.). Od 1968 roku
zwi¹zana z Zielon¹ Gór¹ i miejscowym œrodowi-
skiem artystycznym. Uczestniczka kilkudziesiêciu
wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za
granic¹. Przez wiele lat pracowa³a w zielonogór-
skim Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych.
Przez pewien czas zwi¹zana równie¿ z Instytutem
Sztuki i Kultury Plastycznej przy WSP w Zielonej
Górze. Artystka uprawia³a g³ównie tkaninê
artystyczn¹, grafikê, malarstwo. Jej twórczoœæ
by³a wielokrotnie nagradzana, a prace znajduj¹
siê w zbiorach pañstwowych i prywatnych na
ca³ym œwiecie. Cz³onek Okrêgu Zielonogórskiego
ZPAP. Odesz³a w 2013 roku.



13. Iwan Kulik, ilustracja do „Mistrza i Ma³-
gorzaty” M. Nu³hakowa, gwasz na kartonie,
100 x 70 cm,
cena wywo³awcza – 1200 z³.

Urodzi³ siê w 1959 r. we wsi Leszcziwka
w centralnej Ukrainie. W 1979 r. rozpocz¹³
studia na Wydziale Pedagogicznym (kierunek
wychowanie plastyczne) na uniwersytecie
w Dniepropietrowsku, a w 1983 r. przeniós³ siê
do Instytutu Sztuk U¿ytkowych w Charkowie,
gdzie studiowa³ najpierw architekturê wnêtrz,
a potem malarstwo monumentalne. Pocz¹tkowo
zajmowa³ siê sztuk¹ monumentaln¹ w ró¿nych
jej aspektach – tworzy³ freski, mozaiki, witra¿e
i monumentalne obrazy œcienne. Z czasem
poszerzy³ swoje zainteresowania o nowe formy
– m.in. rzeŸbê.
Ca³y czas powstawa³y te¿ obrazy olejne.
Prze³omem w jego twórczoœci by³o spotkanie
z diaspor¹ ormiañsk¹, a szczególnie z twórczo-
œci¹ Akopa Akopiana i z samym artyst¹.
W paŸdzierniku 1990 roku przyjecha³ do Polski
i osiedli³ siê pocz¹tkowo w Warszawie. Od tego
czasu dominuj¹c¹ czêœæ jego twórczoœci stano-
wi¹ obrazy olejne i gwasze, które czêsto ³¹cz¹
siê w cykle tematyczne. Najwa¿niejsze z nich to
cykle inspirowane wielkimi postaciami historii
i sztuki (Joanna D`Arc, Toulouse-Lautrec, Van
Gogh, Napoleon, Don Kichot), nastrojem miejsc
(pracownie krawieckie, sceny z ¿ycia ulicznych
muzykantów, Odessa, rybacy), portrety
wybitnych postaci wspó³czesnych (Jan Pawe³ II,
Roman Polañski). Swoistym wk³adem polskim
w twórczoœæ Iwana Kulika jest postaæ Stañczyka,
któremu poœwiêci³ du¿¹ czêœæ swoich obrazów.
Pobyt  w Kazimierzu Dolnym zainspirowa³ go do
namalowania szeregu obrazów o tematyce
¿ydowskiej. Zosta³y one bardzo dobrze odebrane
przez tê spo³ecznoœæ. Jeden  nich  znajduje siê
w prywatnych zbiorach premiera Szarona.
Iwan Kulik zosta³ zaproszony przez w³osk¹
winnicê w Cormons do namalowania obrazu
zdobi¹cego etykietê „Wina Pokoju”. Jest to
szczególny zaszczyt oferowany ka¿dego roku
tylko najwybitniejszym artystom. Projekty ety-
kiet tworzyli m.in. Vico Calabro, Igor Mitoraj,
Yoko Ono. Kulik jest jedynym ¿yj¹cym w Euro-
pie wschodniej artyst¹, który dostapi³ tego
zaszczytu.




Grzes
Maszyna do pisania
M. Bułhakowa



14. Joanna Kowalczewska (1965-2020),
„Portret starca”, rysunek na papierze,
30x21 cm.,
cena wywo³awcza – 250 z³.

Joanna Kowalczewska (1965-2020) by³a autody-
dakt¹, z zawodu lekarzem pediatr¹. Najwiêkszy
artystyczny sukces Joanny to  umieszczenie jej
obrazu olejnego „Ostatnia wieczerza”
w zbiorach Muzeum Bazyliki Santa Maria de
Guadelupe w Mexico City.
Artystka bra³a udzia³ w wystawach "Wspó³cze-
sna sztuka polska” – m.in. w Sztokholmie,
Wilnie, Damaszku i Hawanie. Oprócz malarstwa
interesowa³a siê równie¿ freskiem. Tej sztuki
uczy³a siê w Treglio we W³oszech, pod kierun-
kiem Vico Calabro. Freski Joanny znajduj¹ siê
m.in. w Akademii Sztuk Piêknych w San Luis
Potosi w Meksyku, w Treglio, a tak¿e w Labiryn-
cie Fresku im. Vico Calabro w Mariampolu
w Polsce. Jej obrazy znajduj¹ siê w zbiorach
m.in.  Nogueira da Silva Museum w Portugalii,
Narodowej Galerii Sztuki w Erywaniu, Muzeum
Augusta Strindberga w Sztokholmie, w³oskiego
muzeum obrazów na deskach w Bon Tajer we
W³oszech, a tak¿e zdobi¹ kolekcje m.in. Chrisa
Bottiego, Jose Miguel Carreoli, Dariusza Sta-
chury. Wystawy indywidualne mia³a m.in.
w Norwegii, we W³oszech, na Litwie, a tak¿e
w presti¿owym International Museum of Art
w El Paso (Stany Zjednoczone).



15. Karolina Kowalczewska, „Odwrócona”,
rysunek na papierze, 26x30 cm.
cena wywo³awcza – 100 z³.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz Wydzia³u Artystycznego (kierunek Muzyka
rozrywkowa) Uniwersytetu Œl¹skiego. Znana
przede wszystkim jako kompozytor i pianistka.
Urodzona w 1990 r.

16. Adam £o¿ykowski, bez tytu³u, szk³o
artystyczne, wys.: 55 cm.
cena wywo³awcza – 250 z³.

Artysta studiowa³ „Projektowanie Szk³a”
w Akademii Sztuk Piêknych im. Eugeniusza
Gepperta we Wroc³awiu. Obecnie prowadzi
w Inowroc³awiu galeriê autorsk¹, w której
prezentuje dzie³a stworzone we w³asnej
pracowni szk³a artystycznego. Adam £o¿ykowski
to jeden z najwybitniejszych polskich artystów
plastyków zajmuj¹cych siê tworzeniem w tym
kruchym materiale.



17. Leokadia Bartoszko,
– fotografia artystyczna, 40 x 30 cm,
cena wywo³awcza – 150 z³.

Leokadia Bartoszko, urodzona w Wilnie w 1943 r.,
w latach 1961-67 studiowa³a w ³ódzkiej ASP
(dawniej PWSSP) w pracowni malarstwa prof.
Mariana Jeschke, studia ukoñczy³a z wyró¿nie-
niem. W 1991 roku uzyska³a doktorat na
Wydziale Grafiki ASP “w Krakowie, w 2000
obroni³a habilitacjê na Wydziale Grafiki ASP
w £odzi. “Wieloletni pracownik dydaktyczny
³ódzkiej Akademii, w latach 2008-2012 dziekan
Wydzia³u Sztuk Wizualnych. “Obecnie profesor
nadzwyczajny i kierownik Zak³adu Sztuki
Mediów w Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej w £odzi. Poza prac¹ dydaktyczn¹
aktywnie uczestniczy w ¿yciu artystycznym,
zajmuj¹c siê malarstwem, fotografi¹ i grafik¹
projektow¹. “Cz³onek Zwi¹zku Polskich
Artystów Plastyków i Zwi¹zku Polskich Artystów
Fotografików, gdzie drug¹ kadencjê pe³ni funkcjê
prezesa Okrêgu £ódzkiego.
Autorka ponad trzydziestu wystaw indywidual-
nych, m.in. w Art Institute of Philadelphia
w USA, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Galerii
102 w Warszawie oraz w miejskich galeriach
sztuki w £odzi, Bydgoszczy, Toruniu, Czêsto-
chowie, Sieradzu, Lesznie, S³upsku, Kaliszu;
uczestniczka ekspozycji zbiorowych na terenie
kraju i zagranic¹ (Belgia, Niemcy, W³ochy,
Litwa, Kuba, Meksyk, Czechy, Wêgry, S³owacja,
Rosja, Bu³garia, Syria,). Stypendium Ministerstwa
Kultury i Sztuki (1983), Stypendium prezydenta
miasta £odzi (1987), Nagrody Rektora ASP
w £odzi (1982, 1991, 2000). Wyró¿nienia
w konkursach malarskich i fotograficznych
(1970, 1971, 1973, 2002), Br¹zowy Medal
„Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis” (2014; Dese-
rved culture Gloria Artis) Minister of culture and
national heritage Polisch; Poland)



18. Tomasz Omelko, „Wyjœcie awaryjne z
przewag¹ fioletu” i „Koniec lata”, grafiki,
17x12 cm. (w oprawie 25x20 cm).
cena wywo³awcza – 250 z³. ka¿da; dla
osoby, która wylicytuje obie grafiki - bonus
w postaci 2 grafik miniatur.

Tomasz Omelko (ur.1973), malarz, grafik,
rysownik. Od 2012r. w Warszawie prowadzi
galeriê autorsk¹. Od pocz¹tku drogi twórczej
wiod¹cym nurtem jest abstrakcja ( w tej stylistyce
powsta³o wiele udanych dzie³). Obecn¹ twór-
czoœæ najtrafniej definiuj¹ same prace. Oparte
na doœwiadczeniu i warsztacie architektonicznym
(praca w biurze projektowym). Zyskuj¹ na
wiernoœci poprzez indywidualny rozpoznawalny
styl malarski czy rysunkowy. Jest to swoisty
kola¿ faktur oddaj¹cy klimat walorów wizualnych
pracy. Najwa¿niejszy dla samego artysty jest
dialog z odbiorc¹ poprzez czêsto zaskakuj¹ce
interpretacje prac tych ostatnich.



19. Krzysztof Kuszej, akryl na p³ycie HDF,
120 x 100 cm., cena wywowa³cza – 900 z³.
Tytu³ obrazu:
„Jaki jest ¿ó³ty szeœcian w œunjacie? Kolor ¿ó³ty
pojawiaj¹cy siê w umyœle nie przyci¹ga mocniej
uwagi, ani nie jest mniej wa¿ny od kszta³tu. Nie
jest postrzegany jako kolor, choæ w polu widze-
nia posiada odró¿niaj¹c¹ go od innych bodŸców
cechê. Cecha ta nie posiada jednak w³aœciwoœci
ró¿nicuj¹cej. ¯ó³ty szeœcian posiada ¿ó³ty kolor,
ale wartoœæ tego koloru pozostaje ukryta. Odbie-
rany jest w umyœle jako bodziec, do którego nie
zosta³a przypisana ¿adna etykieta. Kolor nie
posiada formy - desygnat nie posiada koloru,
chocia¿ emanuje ¿ó³tym kolorem. Podobnie jest
z kszta³tem. Kszta³t nie posiada formy - desy-
gnat nie posiada kszta³tu, chocia¿ jest widziany
szeœcianem. W œunjacie ¿ó³ty szeœcian nie jest
¿ó³ty i nie jest szeœcianem, chocia¿ jest ¿ó³ty
i jest szeœcianem.”

Inspiracj¹ do powstania obrazów jest rzeczywi-
stoœæ Pustki. Ale równie¿ proces zmiany œwiado-
moœci zainicjowany i podtrzymywany przez
medytacjê. Tam, gdzie dalej nie mo¿e ju¿ dotrzeæ
psychologia, tam gdzie nie siêga ju¿ psychotera-
pia, tam dociera medytacja. W swojej pracy
u¿ywam buddyjskich metod zmiany œwiadomo-
œci, pos³uguj¹c siê technikami wielu wschodnich
szkó³. Doœwiadczenia te wykorzystujê w malar-
stwie, staraj¹c siê prze³o¿yæ na obraz kolejne
etapy rozwoju. Próbujê pokazaæ z³o¿onoœæ i
jednoczeœnie prostotê, fundamentaln¹ osobli-
woœæ stanów wy¿szej œwiadomoœci. Wyj¹tko-
woœæ doœwiadczenia przebywania w absolutnej
Pustce, bez ego, w stanie czystego umys³u.
Umys³u pozbawionego wszystkich zak³óceñ jakie
gromadz¹ siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia: przyzwycza-
jeñ, pogl¹dów, myœli, uczuæ, nauki i wiedzy,
przesz³oœci i przysz³oœci. Œwiadomoœæ ta stwarza
now¹ perspektywê widzenia rzeczywistoœci.
Rzeczywistoœæ Pustki, która w codziennym ¿yciu
nie jest dostêpna konwencjonalnej percepcji. To
prawdziwa natura otaczaj¹cych nas zjawisk.
Tytu³ ka¿dego obrazu jest jednoczeœnie komen-
tarzem. Komentarze dope³niaj¹ obraz tworz¹c
z nim ca³oœæ. Malarstwo, operuj¹c jêzykiem
symboli, posiada w³aœciwe mu ograniczenia.
Zupe³nie innego rodzaju ograniczenia posiada
jêzyk literacki. Po³¹czenie tych dwóch œrodków
wyrazu stwarza szansê wykreowania pe³niejsze-
go i kompletnego komunikatu



20. American Football, 6 cyfrowych prac poœwiêconych najpopularniejszej dyscyplinie
sportu w Stanach Zjednoczonych, format 42 x 30 cm., cena wyw. za komplet – 150 z³.



21. Kronika Feliksa Topolskiego, druk limi-
towany, powsta³y w Londynie w Oficynie
Poetów i Malarzy Krystyny i Czes³awa
Bednarskich, najprawdopodobniej z 1958 r.,
58 x 45,5 cm,
cena wywo³awcza – 290 z³.

22. Wydruki 12 portretów autorstwa Feliksa
Topolskiego, pochodz¹ce z teki wydanej
w 100 egz. w 1999 r., format A-3 (420 x
297mm), szary papier 200 g.:
– Mahatma Ghandi
– lord Bertrand Russel
– Pablo Picasso
– Artur Rubinstein
– Richard Nixon
– Graham Greene
– Marcin Luther King
– Antoni S³onimski
– George Bernard Shaw
– Dwight David Eisenhower
– Bob Dylan
– sir Winston Churchil

cena wywo³awcza za ca³y komplet – 90 z³.



Feliks Topolski (1907-1989). Kszta³ci³ siê w warszawskiej
Szkole Sztuk Piêknych u Tadeusza Pruszkowskiego,
nale¿a³ do grupy Lo¿a Wolnomalarska. W 1935 roku
redakcja „Wiadomoœci Literackich”, gdzie pracowa³ jako
rysownik, wys³a³a go do Londynu na obchody jubile-
uszu koronacji króla Jerzego V. W Londynie pozosta³.
Pracowa³ tam jako korespondent. W 1938 roku George
Bernard Shaw poprosi³ Topolskiego o zilustrowanie no-
wej edycji swoich ksi¹¿ek – uwa¿a³ go za „niezwyk³ego
rysownika, byæ mo¿e najwiêkszego impresjonistê bieli
i czerni”. Rok póŸniej ukaza³a siê sztuka Shawa „In Good
King Charles's Golden Days” z ilustracjami Topolskiego,
co przynios³o polskiemu artyœcie ogromn¹ popularnoœæ
i uznanie wœród szerokiej publicznoœci angielskiej.
Po wybuchu wojny w trakcie Bitwy o Angliê przebywa³
w Londynie, dokumentuj¹c wojenne zmagania. Zosta³
ranny w 1942 roku. By³ obecny niemal wszêdzie tam,
gdzie coœ siê dzia³o. Na zlecenie „Illustrated London
News” podró¿owa³ do Egiptu, Syrii, Palestyny, Indii, Chin,
Birmy. Bra³ udzia³ w konwoju do Archangielska, dotar³ te¿ do Kujbyszewa. Towarzyszy³ II Korpusowi
Polskiemu dokumentuj¹c wkroczenie aliantów do Rzymu, by³ przy wyzwoleniu obozu koncentracyj-
nego Bergen-Belsen i obserwowa³ proces norymberski, w trakcie którego wykona³ portrety nazistów
zasiadaj¹cych na ³awie oskar¿onych. Z ka¿dego miejsca przesy³a³ swoim odbiorcom obrazy pobu-
dzaj¹ce wyobraŸniê. W uznaniu dla talentu Feliksa Topolskiego uczyniono cz³onkiem Brytyjskiej
Akademii Królewskiej.
Ca³y czas podró¿owa³ po œwiecie, by³ wszêdzie tam, gdzie rodzi³y siê konflikty spo³eczne, wybucha³y
wojny. W Indiach ilustrowa³ ostatnie dni angielskich rz¹dów. Na zaproszenie Pandita Nehru, pierwszego
premiera niepodleg³ego pañstwa namalowa³ mural „The East”. Jego obraz „Zabójstwo Mahatmy
Gandhiego”, wykonany na zamówienie maharad¿y Jodhpuru, nadal zdobi wnêtrze pa³acu prezy-
denckiego w New Delhi. Artysta by³ œwiadkiem niepodleg³oœciowych walk w Malezji i Indochinach,
odwiedzi³ USA, a po powrocie do Anglii namalowa³ wielki mural „The Cavalcade of Commonwealth”,
zamówiony na The Festival of Britain w 1951 roku.
Jego mecenasem i przyjacielem by³ ksi¹¿ê Filip, który kupowa³ dzie³a artysty. Zamówi³ m.in. ogromne
malowid³o œcienne, przedstawiaj¹ce koronacjê królowej El¿biety II (dzie³o znajduje siê w tzw. Lower
Corridor w Pa³acu Buckingham). Praca sk³ada siê z czternastu czêœci, ka¿da ponad metrowej wyso-
koœci. Ca³oœæ mierzy niemal trzydzieœci metrów d³ugoœci i jest najd³u¿szym dzie³em w królewskiej
kolekcji. Topolski – jako niemal nadworny artysta Pa³acu – czêsto portretowa³ lordów i cz³onków
brytyjskiej rodziny królewskiej.
W latach 1953-1979, z pomoc¹ w³aœcicieli Oficyny Poetów i Malarzy Krystyny i Czes³awa Bednarczyków,
wydawa³ dwutygodnik „Kroniki Topolskiego” („Topolski’s Chronicle”). Nak³ad czasopisma oscylowa³
wokó³ 2 tysiêcy egzemplarzy. Pismo przedstawia³o bie¿¹ce wydarzenia polityczne, spo³eczne i kultu-
ralne. Uwieczni³ w nim ponad sto osobistoœci kultury, sztuki i polityki. „Kronikê”, któr¹ przygotowywa³
dla ponad dwóch tysiêcy prenumeratorów, w³asnorêcznie drukowa³ metod¹ litograficzn¹ na du¿ych
arkuszach taniego papieru. Publikacja zyska³a wielk¹ popularnoœæ jako artystyczny zapis obejmuj¹cy
niemal trzydzieœci lat historii œwiata. Na „Kronikê” z³o¿y³o siê w sumie trzy tysi¹ce rysunków. By³a
prezentowana w Nowym Jorku, Moskwie, Kolonii, Hamburgu, Tel Awiwie, Stanach Zjednoczonych,
Polsce, W³oszech, Danii i w Szwajcarii. Topolski by³ akredytowanym malarzem podczas koronacji
królowej El¿biety II (2 czerwca 1953). Jego obraz „Zabójstwo Mahatmy Gandhiego”, wykonany na
zamówienie maharad¿y Jodhpuru, nadal zdobi wnêtrze pa³acu prezydenckiego w Nowym Delhi.
Malowa³ równie¿ murale. Dzie³em ¿ycia (jak to sam okreœla³) jest „Memoir of the 20th Century”
(„Pamiêtnik XX wieku”), który mo¿na podziwiaæ w Londynie pod arkadami Hungerford Bridge. Jest to
zapis najwa¿niejszych wydarzeñ ubieg³ego stulecia o d³ugoœci 200 metrów!
Feliks Topolski zmar³ 24 sierpnia 1989 w Londynie. Pochowany zosta³ na Highgate Cemetery, na
Wzgórzu Or³a Bia³ego w pó³nocnym Londynie.



23. Mimmo Emanuele deptak w Zielonej
Górze, 17x26 cm, cena wywo³awcza – 250 z³.

Malarz, grafik, akwarelista, portrecista. Mieszka
i pracuje w L'Aquili (W³ochy). To miasto partner-
skie Zielonej Góry. Ma na swoim koncie wiele
wystaw we W³oszech i m.in. Polsce, g³ównie w
Zielonej Górze.

24. Raul Gope
– „Laura”, rysunek na tekturze. 44 x 57 cm.,
cena wywo³awcza 120 z³.

Raul Gope urodzi³ siê w Meksyku w 1975 roku. Od 2006 roku mieszka i tworzy w Polsce. Specjali-
zuje siê w malarskie olejnym, technice akrylowej i rysunku, wykonuje tak¿e freski i murale.
Czêsto znakiem rozpoznawczym jego obrazów sa krowy, które posiadaja „dar latania”. Na swoich
ma³ych skrzyd³ach odbywaj¹ podró¿e po ca³ym œwiecie.    Artysta maluje tak¿e portrety, akty,
martw¹ naturê i architekturê. Znane na ca³ym œwiecie s¹ stylizowane portrety Fridy Kahlo, ukazuj¹-
ce j¹ we wspó³czesnym œwiecie.
Jego prace prezentowane by³y m. in. w Meksyku, Polsce, Austrii, Bu³garii i Kazachztanie. Obrazy
Raula znajduj¹ siê w kolekcjach museów miejskich i prywatnych w kilku krajach.



26. Henryk Adamczyk, „Boruta”, rzeŸba
w drewnie,wys. 25 cm,
cena wywo³awcza – 150 z³.

Urodzi³ siê w 1951 roku w £êczycy, rzeŸbi od
1970 roku. Wykonuje rzeŸbê sakraln¹, ludow¹,
nieprofesjonaln¹. •ród³em inspiracji jest dla
niego cz³owiek, jego praca i los jaki mu pisze
¿ycie, s¹ to rzeŸby ¿ebraków, ludzi – wêdrow-
ców.

25. Pejza¿ Uppland (kraina historyczna
Szwecji bêd¹ca czêœci¹ kraju Svealand i
le¿¹ca we wschodniej Szwecji). Rysunek
szwedzkiego artysty z 1937 roku.
Cena wywo³awcza – 350 z³.

27. Maska - Afryka œrodkowa, wys. 21 cm.
cana wywo³awcza - 120 z³.



29. Kolekcjonerska gratka dla mi³oœników
historii  Kutna – 2 medale:
– Dr Antoni Troczewski (1862-1928) - lekarz
zwi¹zany z Kutnem
– W 120 rocznicê pobytu Rz¹du Narodowego
w Kutnie – 22-25.01.1863 r.
cena wywo³awcza (za oba) – 150 z³.

28. Grecki pejza¿, autor nieznany, olej na
p³ótnie, 24 x 22 cm.
cana wywo³awcza - 150 z³.



Hospicjum Kutnowskie, organizacja po¿ytku publicznego, KRS-0000142523
PKO BP 20 1020 3440 0000 7402 0209 0331
99-300 Kutno, ul. Jastrzêbia 15; tel./fax: 24 253 73 10
www.hospicjumkutnowskie.pl; biuro@hospicjumkutnowskie.pl

30. Medal pami¹tkowy Fundacji ARKADIA im. Henryka P³óciennika dzia³aj¹cej w latach
2007-2012. Œrednica: 6,6 cm.
Medal wybity w 51 egz.. Otrzymali go m.in.: Wojciech Siemion, Wies³aw Ochman,
prof. Jan Krysiñski, Diego Monroy Ponce – prze³o¿ony Bazyliki Matki Boskiej z Guadelupe
w Mexico City.
Cena wywo³awcza: 200 z³.




