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Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Na jarmark

olej, płótno naklejone na płytę pilśniową, 
22,6 × 31,3 cm
na odwrocie na płycie napis: Josef von 
Brandt – studie 

Na odwrocie nalepki wystawowe: 1 – Prome-
thidion, 27.04.–30.11.2001 z Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu; 2 – Józef 
Brandt – uczniowie i przyjaciele, Muzeum 
Okręgowe w Radomiu, grudzień 1998 – maj/
lipiec 1999; 3 – nalepka depozytowa z Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; 
4 – nalepka aukcyjna ze Śląskiego Domu 
Aukcyjnego z dnia 20.03.99 r.; 5 – szczątki 
oderwanej nalepki z niemieckimi napisami

Obraz posiada ekspertyzy Zofii Katarzyny 
Posiadały oraz Andrzeja Ryszkiewicza.

Wystawiany:
Józef Brandt – uczniowie i przyjaciele, 
Muzeum Okręgowe w Radomiu, grudzień 
1998 – maj 1999
Józef Brandt. Pracownia artysty, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, 30 maja – 1 wrze-
śnia 2000
Cyprian Kamil Norwid. Promethidion, Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
27.04.-30.11.2001
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu (depozyt)

Reprodukowany:
Józef Brandt. Pracownia artysty, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, 30 maja – 1 wrze-
śnia 2000, s. nlb.

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 140 000 – 160 000 zł
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Brandt jest typowym impresjonistą ruchu, i to jednym z najwcześniejszych, jakie wydało malarstwo europejskie. Jako rysownik konia dąży 
on do uchwycenia żywej formy w momentalnym układzie, wywołanym przez gwałtownie szybki ruch. Biegłość i łatwość rysownicza oraz 
temperament, z którym pęd ten bywa oddany, są istotnie ogromne. Pewność rysunku, celującego w oddaniu ruchu, stanowi największą 
bodaj zaletę Brandta czysto fachową i drugą z kolei pozycję w bilansie jego sławy.”

W. Husarski, Józef Brandt, Sztuki Piękne, 1929, R. 5, nr 10–9/11, s. 382 

(…) Płótna Brandta, pełne brawurowego ruchu, rozpędzonych koni, na pół dzikich postaci Kozaków i Tatarów, malowniczych sylwetek 
husarzy na tle pejzaży stepowych, równin i lasów spotykało się na wszystkich niemal wystawach międzynarodowych. Trafiały do znanych 
galerii i zbiorów muzealnych, wzbogacały liczne kolekcje prywatne. Brandta nie pociągały epickie tematy. Wątek rodzajowy, sceny 
rozgrywające się z dala od wielkich wydarzeń historycznych zajmują w jego malarstwie znacznie więcej miejsca

J. Derwojed, Józef Brandt, Warszawa 1969, s. 5
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Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Portret mężczyzny

olej, płótno, 39,8 × 31,3 cm
sygn. p. g.: Józef Brandt z Warszawy

Na odwrocie nalepka wystawowa: Józef 
Brandt – uczniowie i przyjaciele, Muzeum 
Okręgowe w Radomiu, grudzień 1998 – 
maj/lipiec 1999 oraz nalepka depozytowa 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu

Obraz posiada ekspertyzę Zofii Katarzyny 
Posiadały

Wieloletni depozyt w Muzeum Okręgowym 
w Radomiu

Wystawiany:
Józef Brandt. Pracownia artysty, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, 30 maja – 
1 września 2000
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu (depozyt)

Reprodukowany:
Józef Brandt. Pracownia artysty, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, 30 maja – 
1 września 2000, s. nlb.

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja: 140 000 – 160 000 zł

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił, 
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Ro-
dakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach 
A. S trähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama. 
Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował 
obraz „Chodkiewicz pod Chocimiem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się 
w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy 
od późnych lat 70. letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło 
Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. 
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje, 
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc 
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej 
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał też udział 
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany 
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony 
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują 
się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu 
kolekcjach na świecie.

Prezentowany w katalogu Portret mężczyzny pędzla Józefa Brandta stanowi okazję do 
poszerzenia kolekcji o obiekt, będącym niezwykłym rarytasem na rynku aukcyjnym. Ma-
larstwo portretowe nieczęsto pojawia się na aukcjach w kontekście twórczości Brandta. 
Choć artysta zdobył rozgłos i sławę jako malarz – batalista, rozmiłowany w dynamicznych 
kompozycjach, był on również niezrównanym portrecistą, czego dobitny przykład stanowi 
oferowany na aukcji obraz, w którym dopatrzeć się można reminiscencji holenderskiej sztuki 
portretowej. W czasach Brandta wzorem do naśladowania, zarówno pod względem techniki, 
jak i tematu, było malarstwo starych mistrzów holenderskich. Zachwycano się „muzealnym 
tonem”  ich obrazów, czyli stonowaną, monochromatyczną niemal kolorystyką. (I. Olchowska-
-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996, s. 9). To właśnie ten „muzealny ton” był jedną z cech 
wspólnych i charakterystycznych dla środowiska monachijskiego, którego koryfeuszem był 
Józef Brandt. Jak pisał W. Husarski na łamach Sztuk Pięknych”: „Dzieła te utrzymane są 
w dosyć szlachetnym, ciepłym i głębokim tonie, odziedziczonym po romantyzmie, w tonie, 
który obowiązuje wciąż jeszcze wśród lepszego towarzystwa malarskiego, w którym czuje się 
wpływ sztuki holenderskiej, i z którym bez najmniejszego powodzenia, a raczej ku ogólnemu 
właśnie pośmiewisku walczyć usiłują jedynie impresjoniści francuscy. (W. Husarski, Józef 
Brandt, „Sztuki Piękne” 1929, R. 5, nr 10, s. 382). Statyczny wizerunek mężczyzny, 
którego profil wydobyty został przez Brandta po mistrzowsku operowanym światłocieniowym 
modelunkiem, rozświetlony w złocistych, starannie dobranych tonach, pozwala spojrzeć na 
twórczość i warsztat artysty z nowej perspektywy, a także ukazuje wszechstronność twórczą 
pierwszego z monachijczyków. 
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Józefa Krupińskiego, 
1915 r.

olej, tektura, 54 × 65 cm
sygn. l. d.: JMalczewski

na odwrocie: napis autorski Jacek/ 
Malczewski / 1915, 
ekspertyza Jana Lankaua z 1955 roku 
karteczka z odręcznym napisem: Własność 
pana / Krupińskiego 
stempel składu Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie 
nalepki wystawowe: 1 – MUZEUM WIEL-
KOPOLSKIE/WYSTAWA OBRAZÓW/J.MAL-
CZEWSKIEGO/MARZEC 1925; 2 – Galeria 
malarstwa polskiego XIX–XX w, wrzesień 
2000 – marzec 2001, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu z opisem obrazu; 
3 – nalepka z wystawy: Jacek Malczewski, 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu, 1.10.2004–23.01.2005 r
na ramie napis: Depozyt radcy Krupińskiego 
oraz nalepka z wystawy TPSP we Lwowie 
z 1925 roku 

Pochodzenie:
Własność Józefa Krupińskiego
Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
Wystawa obrazów Jacka Malczewskiego, 
Muzeum Wielkopolskie, Poznań, marzec – 
kwiecień 1925 r., (nr kat. 83)
Wystawa jubileuszowa artysty, TPSP, Lwów, 
1926 r., (nr. kat 19)
Galeria malarstwa polskiego XIX–XX w., Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
wrzesień 2000 – marzec 2001 
Jacek Malczewski, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, 1.10.2004 - 
23.01.2005 r

Malczewski to nad wyraz złożona i oryginalna organizacya artystyczna. Jest to nie tylko malarz genialny, lecz także poeta-wizyoner z Bożej 
łaski. (…) Jest on podobny do pisarza, który nie tylko snuje głębokie, pełne siły i poetycznego polotu myśli, lecz stara się znaleźć dla 
tej treści najszlachetniejszy i najistotniejszy wyraz w formie i stylu. (…) Zna on gruntownie do dna samego wszelkie arkana swej sztuki, 
to znaczy, posiada technikę wprost niedoścignione doskonałą, jest w swoim kunszcie mistrzem niezrównanym. Przede wszystkiem zaś 
ukochał ciało ludzkie, a głównie tę jego część, w której się dusza najdobitniej wyraża: głowę i twarz ludzką. 

R., Jacek Malczewski, „Praca. Tygodnik Illustrowany” 1911 nr 21, s. 646–647

Samotny wędrowiec Jacek Malczewski, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 22 paź-
dziernika 2002 – 15 lutego 2003
Jacek Malczewski (1854–1929) w 150 
rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci, Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
Radom 2004
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu (depozyt)

Reprodukowany:
Jacek Malczewski (1854–1929) w 150 
rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci, 
katalog wystawy pod. red. Zofia Posiadała, 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Rado-
miu, Radom 2004, nr kat. II/22, s. 105 (il.)
Samotny wędrowiec Jacek Malczewski, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 22 paź-
dziernika 2002 – 15 lutego 2003, s. nlb.
Śladami Jacka Malczewskiego, informator 
turystyczny, Radom 2012, s. 43
Jacek i Rafał Malczewscy, pod. red. Zofia 
Posiadała, Radom 2014, s. 52

Sportretowany to Józef Krupiński – urzędnik 
skarbowy,  wieloletni przyjaciel  Jacka 
Malczewskiego. Przedstawiony został 
w mundurze porucznika 56. Pułku Piecho-
ty Austriackiej na tle szerokiego pejzażu 
z topolami.

cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 240 000 – 260 000 zł
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Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 
1897–1900 oraz 1910–1921 piastował stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące 
się do martyrologii Sybiru. Następnie zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Dożynki

gwasz, olej, płótno naklejone na tekturę, 
98 × 72 cm
sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej oraz Jana 
Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że w tym, 
czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska przebrała się za 
mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. 
Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej 
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym 
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów 
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego 
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu 
oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci 
historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje 
artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.

Dożynki Zofii Stryjeńskiej to barwna i pełna życia kompozycja z postaciami żeńców emanu-
jącymi energią, rozmachem i wigorem, które według autorki odzwierciedlać miały duchowe 
wartości polskiego chłopstwa. Stryjeńska tak opisuje początki swojej fascynacji folklorem 
zrodzonej w dzieciństwie, wspominając spacer z ojcem po krakowskim rynku: Przeciskaliśmy 
się między tym tłumem złożonym z postaci ludowych, tak niezrównanego piękna, wdzięku 
i gestu, stylu niespotykanego, że tam, na tym rynku krakowskim, zakiełkowały mi w myśli 
pierwsze zarysy postaci bogów słowiańskich i niejasne przeczucie wielkiej kiedyś rezurekcji 
Słowian, których przodownicą będzie Polska… 

Z. Stryjeńska, Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik.  
(oprac. M. Grońska, Warszawa 1995, t. 1, s. 34)

Artystką, która zawdzięcza swoją zasłużoną sławę twórczo wykorzystywanej ludowości, była 
niewątpliwie Zofia Stryjeńska. Wykreowane przez nią postacie – żywiołowe, emanujące 
energią, rozmachem i wigorem, barwne i dostojne – odzwierciedlać miały duchowe wartości 
polskiego chłopstwa. (..) Ogromna popularność prac Stryjeńskiej w okresie międzywojennym 
wynikała bezpośrednio z panującej wówczas mody na rodzimość. Nie było chyba w owym 
okresie malarstwa, które bardziej dobitnie odpowiadałoby na potrzebę sztuki narodowej 
i narodowego stylu.

J. Słomska, O ludowości [w:] Zofia Stryjeńska 1891–1976,  
red. Ś. Lenartowicz, Kraków 2008, s. 262–263
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Kazimierz Olpiński
(1875 Lwów – 1936 tamże)

Na targu w Żywcu, lata 1913–1915

olej, płótno, 120 × 167 cm
sygn. l. d.: K.Olpiński

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 100 000 – 130 000 zł

W latach 1893–97 studiował u K. Rauppa i K. Marra w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Paryżu, w latach 
1897–1900, uczęszczając do Académie des Beaux-Arts, do pracowni R. X. Prineta, R. Collina i J. Whistlera, a także do Académie 
Colarossi. Pobyt w Paryżu obfitował w wyróżnienia, medale (m.in. złoty medal za Pejzaż jesienny), udziały w Salonach (m.in. w Salonie 
na Polu Marsowym). W latach 1899–1901 odbył podróże artystyczne do Włoch, odwiedził także Kurlandię. W 1900 roku przeniósł się 
do Wiednia, w którym kontynuował naukę u Kazimierza Pochwalskiego. W czasie studiów odznaczony został złotym medalem cesarskiej 
nagrody honorowej, zaś za tryptyk Samotna otrzymał nagrodę II stopnia. Olpiński po powrocie do kraju w 1905 roku brał udział w licznych 
wystawach, m.in. w I i II wystawie Związku Artystów Plastyków (lata 1911–1921, Lwów), w TPSP w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. 
Indywidualne wystawy miały miejsce w Żywcu w 1908 oraz we Lwowie w 1921 roku. Artysta najczęściej posługiwał się techniką olejną. 
Do ulubionych przedstawień należały pejzaże z Beskidów, Podola i Huculszczyzny (Widok zamku w Żywcu, Wodospad w Bystrej), sceny 
rodzajowe i typy ludzkie (Brodząca dziewczyna, Święto Jordanu na Rusi), a także portrety. Jego prace znajdują się w licznych muzeach, 
m.in. w Żywcu (np. Śmierć legionisty pod Limanową), Jarosławiu (Portret Adolfa Dietznisa), Krakowie (Przysięga legionistów na rynku 
Żywieckim), a także we Lwowskiej Galerii Obrazów (m.in. Reduta, Chata wiejska).

Życie i twórczość Jana Kazimierza Olpińskiego przez wiele lat ściśle było związane z Żyw-
cem. To tutaj artysta spędził 11 lat swojego życia. W 1909 roku Olpiński po ślubie z Zofią 
Kwapniewską objął stanowisko nauczyciela rysunku w żywieckiej c.k. Szkole Realnej. Tutaj 
też na świat przyszli jego dwaj synowie, Jan (ur. 1910 r.) oraz Jacek (ur. 1912 r.). Brał 
czynny udział w kulturalnym życiu miasta, a najważniejsze osobistości związane z Żywcem 
chętnie pozowały artyście do jakże licznych portretów. Oprócz portretów Olpiński chętnie 
sięgał po motywy historyczne, ściśle związane z historią Żywca. Jak ówcześni krytycy 
postrzegali malarza dowiadujemy się z gazety „Świat” z 1913 r.
Kazimierz Olpiński jest nauczycielem rysunku w szkole średniej w Żywcu. Nie jest to 
bynajmniej wygnaniem dla artysty. Małe, niezmiernie zajmujące miasteczko, rzucone 
malowniczo pod Beskid, na przełęczy polsko-węgierskiej, daje w przyrodzie, ludziach 
i rzeczach moc materyału wrażeniowego dla malarza, który umie patrzeć i chce tworzyć. 
Czyni to Olpiński z dobrym skutkiem, niosąc z żywieckiego ustronia plon swojej pracy na 
szersze forum, na wystawy Lwowa i Krakowa

Nasi artyści – Kazimierz Olpiński, Świat, R. VIII, nr 30, 1913, s. 4

Prezentowany na aukcji obraz jest unikatowym dziełem w twórczości malarskiej Olpińskiego. 
Scena zachwyca swoją różnorodną paletą barw, a każda z postaci zaprezentowanych na 
obrazie mogłaby zostać samodzielnym bohaterem studium portretowego artysty. Wśród 
ukazanych w kompozycji osób uwagę zwraca postać małego chłopca, wtulonego w stojącą 
kobietę. Jest to syn samego artysty – Jan, którego malarz bardzo często portretował. Ta 
sama postać chłopca pojawia się na portrecie rodziny artysty z 1915 roku. Kobieta, 
obejmująca ramieniem chłopca to jego matka, żona artysty – Zofia. Na podstawie wyglądu 
sportretowanej rodziny malarza obraz został namalowany w latach 1913–1915, podczas 
pobytu Olpińskiego w Żywcu. Jest to widok na żywiecki rynek od ul. Jagiellońskiej.
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Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Widok z paryskiej pracowni 
artystki, 1907 r.

olej, tektura naklejona na płytę, 
46 × 61 cm
sygn. miękkim ołówkiem w warstwie 
malarskiej p. d.: Olga Boznańska (1)907 

Obraz posiada ekspertyzę Adama Kono-
packiego z 2008 roku

cena wywoławcza: 165 000 zł
estymacja: 220 000 – 240 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała wiele 
nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. W 1912 
roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia Restituta. 
Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do najczęściej 
podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach oraz 
widoki z okna pracowni.

„Znanych jest kilka ujęć motywów miejskich, które Boznańska podjęła w Paryżu, gdzie 
osiadła na stałe w 1898 roku i mieszkała do śmierci, czasem przerywając ten czas na 
krótkie wyjazdy do Włoch (Piza), Krakowa, Warszawy. Wszystkie te prace łącznie z obrazem 
opiniowanym – charakteryzuje podobny temat – najczęściej uchwycony z okna pracowni 
motyw miejski – sposób malowania z użyciem szerokiego pędzla, o energicznie prowadzonym 
dukcie, miejscami przybierającym formę zamaszystą, czasami zaś odznaczającym się 
krótkimi, powtarzanymi odcinkami, przypominającymi uderzenia pędzla. Artystka posługiwała 
się w nich podobną paletą, stosowała kolorystykę chłodną, szarosrebrzystą, ożywianą drob-
nymi plamami zieleni i czerwieni, które to zestawienie barw stanowiło cechę indywidualną 
malarstwa Boznańskiej; pojawiło się już w okresie monachijskim (1886 – 1898) i trwało 
w latach późniejszych.Powstanie obrazu, prezentowanego w katalogu, przypada na okres 
twórczości artystki, w którym inspirowała się malarstwem Eduarda Maneta. W obrazach 
powstałych w pierwszych latach XX wieku Boznańska kładła kolor płasko, dużymi nasyconymi 
plamami. W tym czasie namalowała kilka niewielkich obrazów, ukazujących Ulicę w Paryżu, 
Dachy Paryża, Place des Ternes w Paryżu, Motyw z Paryża, często stosowała w nich wysoki 
punkt obserwacji. (…) Widniejąca na licu prezentowanego obrazie data 1907 oraz fakt 
umieszczenia w kompozycji fragmentów zieleni, mającej barwę jasnozieloną, wiosenną, 
skłania do przypuszczenia, że obraz powstał albo w paryskiej pracowni, mieszczącej się 
przy 17, rue de Campagne Premiere lub w atelier przy rue Vaugirard. Na początku sierpnia 
artystka wynajęła pracownię przy 49 Boulevard Montparnasse, dokąd sprowadziła się na 
stałe w październiku 1907 i pracowała tam do śmierci.”

Fragment ekspertyzy Adama Konopackiego z 2008 r.
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7
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Krajobraz letni

olej, tektura, 21 × 28 cm
sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI
na odwrocie ekspertyza Kazimierza 
Buczkowskiego z 1956 roku

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 90 000 -110 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął uczęszczać do Klasy Rysunkowej Wojciecha 
Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, 
Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
„Przejście przez Berezynę”. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. 
Jego uczniami byli m. in.: J. Bukowski, A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany z życiem 
artystycznym Krakowa. Tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na 
szczegółowych studiach z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął eksperymentować ze 
światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.

Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten niewymowny 
niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych grusz i jabłoni, świecących 
w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie; 
ten Boecklinowski prawie ożywiacz świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umie-
jący nadawać fizjonomie swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym 
dziewannom; ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się, 
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić wszystkich 
szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych 
feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie 
różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego, 
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją 
tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy 
poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś 
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy 
to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem, 
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki 
są wielkimi oknami na przyrodę.

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne, „Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Salome

olej, płótno, 105 × 77 cm
sygn. p. d.: F.M.Wygrzywalski

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze 
oraz współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP 
w Krakowie. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fan-
tastycznych nimf morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi 
z mocnymi kontrastami świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, 
nostalgiczne „zatrzymane kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem 
wśród kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także 
tematy orientalne, do których powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.

Postać biblijnej Salome już od wieków intrygowała i inspirowała wielu twórców. Jej postać 
pojawia się na płótnach wielu europejskich malarskich mistrzów. Uwiecznili ją tacy malarze 
jak Rogier van der Weyden, Filippo Lippi, Hans Memling, Sandro Botticelli, Tycjan, Caravaggio, 
Peter Paul Rubens, Guido Reni, Paul Delaroche, Gustave Moreau i wielu, wielu innych. 
W polskim malarstwie Salome pojawia się miedzy innymi kilkakrotnie na obrazach Jacka 
Malczewskiego, a także u Edwarda Okunia, czy Maurycego Gottlieba. Jest również bohaterką 
dzieł rzeźbiarskich, literackich, muzycznych.
 Księżniczka Salome, znana jest przede wszystkim z roli jaką odegrała w historii śmierci 
Jana Chrzciciela. Podczas uczty, Salome oczarowała swoim tańcem i urodą ojczyma – Heroda 
Antypasa, który przyrzekł spełnić jej życzenie. Ta, pod wpływem matki Herodiady zażądała 
głowy Jana Chrzciciela, który publicznie potępił związek Herodiady z Herodem Antypasem, 
posądzając ich o kazirodztwo. Jeszcze podczas tej samej uczty piękna tancerka otrzymuje 
głowę biblijnego proroka na tacy.
 Postać Salome przede wszystkim doskonale wpisała się w sztukę końca XIX wieku 
i początku XX wieku. Wtedy to do kanonu kultury wkroczyła postać kobiety fatalnej, wam-
pa. Wykreowane kobiece postacie emanowały swą niesamowitością, enigmatycznością, 
sensualną diabolicznością, czasem też obłędem. Ich natury były skomplikowane, a nawet 
szalone, targały nimi tajemnicze siły. Otaczała ich aura stałego niepokoju, jakieś demonicznej 
atmosfery. Przyciągały swą dziwnością. Ich uroda, niekiedy osobliwa, innym razem wręcz 
anielska magnetyzowała ślepo zakochanych w nich adoratorów. Ich sylwetki przesycone 
były erotyką. Salome stała się symbolem femme fatale – intrygującą, emanującą swą 
sensualnością modelką, uwodzącą widza. I taka jest Salome na płótnie Feliksa Michała 
Wygrzywalskiego – władcza, sensualna, piękna. Jej alabastrowe ciało, ozdobione złotem 
i perłami, wspaniale kontrastuje z krwistym tłem. Ale jest to też modelka niepokojąca, 
momentami nawet przerażająca, kiedy to w geście triumfu podnosi w lewej dłoni odciętą 
głowę Jana Chrzciciela.
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9
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Nimfa na skałach morskich

olej, sklejka, 48 × 64 cm
sygn. l. d.: F. M. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 19 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Tworzył dzieła o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Komponował znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „za-
trzymane kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów 
cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do 
których powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.

W starożytności klasycznej nagość była jednym z atrybutów istot boskich, symbo-
lizowała ich wyniesienie ponad normy i ograniczenia krępujące śmiertelników. (…) 
Ta konwencja stała się nieodłącznym elementem artystycznej maniery akademickiej 
i Wygrzywalski często z niej korzystał, przemieniając zwykłe pejzaże w – jeśli tak 
rzec można – krajobrazy bajeczne, zaludniane przez nimfy, sylenów i trytony. 
Często te postaci nie są zajęte żadną konkretną czynnością. Sama ich obecność 
sprawia, że ukazana scena nabiera jakiegoś szczególnego, nieuchwytnego czaru, 
wykraczającego poza proste uznanie dla urody krajobrazu. 

Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski.  
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 13 
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Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Portret mężczyzny

olej, tektura, 29,8 × 23,8 cm 
sygn. ołówkiem p. d.: Olga Boznańska

Na odwrocie nalepka z autorskim (?) 
napisem atramentem: Portrait/L`homme 
blond/Olga Boznańska

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 95 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała wiele 
nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. W 1912 
roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia Restituta. 
Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do najczęściej 
podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach oraz 
widoki z okna pracowni.

Opierając swe studja na gruntownej znajomości formy, na sumiennej obserwacji, przestrzega 
ona zawsze ścisłości w rysunku, zwięzłości w modelacji, a całość ożywia, akcentując tylko 
pewne szczegóły, a zaznaczając resztę. Benedyktyńska to praca malowanie portretu przez 
pannę Boznańską. Tygodnie całe spędza na malowaniu jednego modela, szukając w nim 
tego, co najcharakterystyczniejsze, co najważniejsze, aż dochodzi do jak największej ekonomji 
szczegółów. I portret powstaje tak bezpośrednio, że w pracy w nim nie czuć wcale.

Adolf Bazer, Olga Boznańska, „Sztuka”, listopad-grudzień 1904, nr 8–9, s. 378.
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Wojciech Kossak 
(Paryż 1856 – Kraków 1942)

Krwawa niedziela w Petersburgu 
22 stycznia 1905 roku, 1905 r.

olej, płótno dublowane, 89 × 160 cm
sygn. dat. p. d.: Wojciech Kossak 1905

Jest to pierwowzór do monumentalnej 
„Krwawej niedzieli” Wojciecha Kossaka 
(385 x 800 cm)

Reprodukowany:
K. Olszański, Niepospolity ród Kossaków, 
Kraków 1994, s. 194, ilustr. nr 432
Imperial and Post-Revolutionary 
Russian Art., Christie’s, Londyn, 1988 r., 
poz. 444, s. 238

cena wywoławcza: 320 000 zł
estymacja: 450 000 – 550 000 zł

Krwawa niedziela w Petersburgu 22 stycznia 
1905 roku, 1905 r.
olej, płótno dublowane, 385 × 800 cm
W 1947 roku obraz został ofiarowany przez 
Bieruta Stalinowi. Znajdował się w zbiorach 
Centralnego Muzeum Rewolucji w Moskwie. 
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Wojciech Kossak w pracowni, ok. 1913, 
reprodukcja w: Stefania Krzysztofowicz- 

-Kozakowska, Kossakowie, Wrocław 2001, s. 37





Krwawa niedziela 22 stycznia 1905 roku w Petersburgu była wyjątkowo ma-
kabrycznym wydarzeniem w historii Rosji. Pokojowa manifestacja 200 tysięcy 
robotników prowadzonych przez  prawosławnego duchownego Gieorgija Gapona 
została rozgromiona przez wojska. Celem demonstracji był apel o poprawienie 
tragicznych warunków losu robotników. Obok świętych ikon nieśli oni carskie 
portrety, a wśród pieśni religijnych  i patriotycznych rozbrzmiewało Boże, zachowaj 
Cara! Niestety, Mikołaj II nie przyjął delegacji robotników. Tłum został krwawo roz-
gromiony, zginęło około 1000 osób, a kolejne 2000 zostało rannych. Wydarzenia 
te zapoczątkowały Rewolucję 1905 roku. Poruszony do głębi Wojciech Kossak 
zaczął przygotowywać się do namalowania „Krwawej niedzieli w Petersburgu” 
jeszcze 22 stycznia 1905 r. Jak pisał:
 „Byłem w Wiedniu, gdy wybuchły w Petersburgu rozruchy i przyszły wieści 
o krwawej niedzieli, tej najgłupszej zbrodni politycznej, jaka kiedykolwiek była 
popełniona. Czytając opisy i wspaniały manifest ojca Gapona, prawdziwe 
arcydzieło stylu odpowiedniego dla umysłowości chłopa i robotnika rosyjskiego, 
jasny, zwięzły,  a plastycznie przedstawiający ten dramat, znalazłem w nich przy 
komponowaniu tego największego mojego obrazu ogromną pomoc. (Wojciech 
Kossak, Wspomnienia, oprac. K. Olszański, Warszawa 1973 r., s. 241).  
 Obraz miał być malowany wspólnie z malarzem wiedeńskim Hansem Temple 
(1857 – 1931), który jednak wkrótce wycofał się, jak pisał Kossak: „Hans odpadł 
biedactwo, nie może ani jednej figury zrobić (podług mojego szkicu i podług 
modela ?!) która by wytrzymała przy moich. Ogranicza się na architekturze 
i śladach w śniegu. Gryzie go to i martwi, widze to, ale porządny człowiek, więc 
mi powiedział dziś: „Galilaee vicisti !” (Galilejczyku zwyciężyłeś!) i usuwa się” 
(list z 13 maja 1905 r., Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół 1883–1942, 
oprac. J. Olszański,  t.1, s. 760). Wojciech później zamalowywał „resztki po 
Templem” i odsunął wspólnika od autorstwa dzieła, pozostawiając go jako part-
nera finasowego. Kossak był zachwycony pracami nad Red Sunday (tak pisał 
o Krwawej Niedzieli): „Szalonym tempem idzie wielki obraz (…) Coś dziwnego we 
mnie się dzieje, taka szalona jakaś łatwość  twórcza, takie bogactwo konceptu 
w kompozycji i taki kolor, że jakby mi się raptem oczy otworzyły. Wszystko co 
robię na wielkim obrazie, a robię wszystko jest takie, że po prostu nie chce mi 
się wierzyć że to moje” (W. Kossak, Listy…, t. 1, s. 758)
 Podczas malowania obrazu odwiedził Wojciecha w pracowni cesarz Franciszek 
Józef. Ta wizyta odbiła się szerokim echem we Wiedniu. Jak pisał Wojciech 
16 maja 1905: „Dziś był cesarz (…) Ogromne na nim wrażenie zrobiło i stał ze 
dwadzieścia minut zdumiony, że od tej rzezi miałem czas już to zrobić, a ja mu 
to powiedziałem, że „nie od rzezi, ale od otwarcia wystawy w Künstlerhausie, 
czyli od sześciu tygodni, najjaśniejszy panie” . Wojciech pęczniał z dumy : „ja 
dążę teraz do takich wyżyn, na jakich jeszcze nie byliśmy, cały Wiedeń tylko 
o mnie gada. (W. Kossak, Listy …, str. 762, 763).  
 Już w maju 1905 r. obraz został ukończony a 10 czerwca zaprezentowano 
go na wystawie w wiedeńskim Künstlerhausie. Spotkał się z wielkim aplauzem: 
„Już zadeklarowany sukces, i to na całej linii. Dziś rano wszystkie pisma chwalą 
unisono, wszystkie podnoszą szalony temperament, dystynkcję koncepcji, brak 
tendecji szykany, świetny koloryt (…) (W. Kossak, Listy, t. 1, s.764). Jesienią 
obraz pojechał do w Londynu (1905) a następnie do Paryża i Ameryki  (1907), 
Krakowa (1914) a także do Lwowa oraz do Warszawy (1917). Obraz zyskał 
oszałamiający rozgłos. Jak wspomina Wojciech: „Sukces mojego obrazu był 
naprawdę ogromny i jednomyślny. Wszystkie dzienniki bez wyjątku pisały o moim 
obrazie:
 „Daily Mail”, 18 listopada 1905 :
 „Dzieło które przyciągnie cały Londyn. W galerii Graves wystawiono olbrzymi 
obraz Wojciecha Kossaka, który bez wątpienia przyciągnie cały Londyn jak to 
miało miejsce niedawno w Wiedniu, skąd ten obraz przybył na obecną wystawę. 
Ohyda „krawawej niedzieli” jest jeszcze zbyt świeża w pamięci wszystkich, żeby ją 
tu powtarzać, wystarczy powiedzieć, że obraz Kossaka, mierzący  około 600 stóp  
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kwadratowych, stawia nam przed oczami tę straszną chwilę bez jakichkolwiek 
melodramatycznej przesady…”
 „Standard”, 18 listopada 1905 r.:
 (…) Niesłychane w nim życie i siła w figurach a rozmaite wyrazy na twarzach 
przerażonego tłumu są oddane z najwyższym talentem i techniką malarską (…) 
rzadko kiedy obraz operujący taką masą figur osiągnął podobny artystyczny 
sukces (…)
 „Liverpool Daily”, 19 listopada 1905 r.
 (…) Obraz ten był już wystawiony w Wiedniu, gdzie wzbudził wielkie zain-
teresowanie, pozostanie on wielkim artystycznym momento historii dla „Dnia 
Włodzimierza” (tak Anglicy określali masakrę z 22 stycznia) (…) Rzadko kiedy 
z takim powodzeniem doprowadził artysta oddanie tak strasznej i tak pełnej 
zgiełku chwili….(….) (Wspomnienia, s. 244, 245)
 Wystawę w Londynie pomógł zoorganizować Bronisław Rymkiewicz 
(1849–1907, jeden z budowniczych Kanału Panamskiego, założyciel słynnego 
portu Manaos [Manaus] w dorzeczu Amazonki, centrum handlu kauczukiem, 
dzięki któremu  Rymkiewicz zbił ogromny majątek (por. Wspomnienia s. 243). 
Niezwykły sukces prasy londyńskiej zwiastował znakomitą sprzedaż: Po tej prasie, 
jaką mnie krytyka londyńska (w zasadzie dla cudzoziemców bardzo surowa) za-
szczyciła, kochanemu Bronisiowi przewróciło się w głowie i zdecydował, że obrazu 
niesprzedamy taniej, jak za 13 000 funtów (obecnie około 1,5 mln funtów), 
13 dlatego ze to jego ulubiona cyfra. Przyrzekłszy neutralne zachowanie się, 
milczałem, ale katusze przechodziłem straszne kiedy były  oferty przechodzące 
5000 funtów szterlingów (…) „Pod koniec wystawy zjawił się w Londynie pan 
Stern reprezentujący Mr Charleya (Wspomnienia s.246).  Red Sunday bierze 
w interes pan Charley, wielki bogacz i amator obrazów gwarantując mi sprzedaż 
za 75 000 fr. (…) [Obraz] w przepysznym halu du Mercedes Palais na 40 Avenue 
Champs Élysées zawieszą. Jest to największa hala automobilów tego p. Charley, 
urządzona jak najcudowniejszy salon, gdzie tylko bogaci Amerykanie i inni 
miliarderzy przychodzą. A ten Charley równocześnie znany jest z tego, że ma 
dwa miliony tylko w obrazach tylko najpierwszych malarzy świata (List z 6 maja 
1907 r., Listy, t. 1, s. 829) Pan Stern (…) prosił aby wysłać obraz do Paryża, 
gdzie kontrakt notarialny i wypłata pieniędzy nastąpi. (…) Stern dzień przed 
podpisaniem kontraktu pokazał doskonałą fotograwiurę wielkiej księżnej Kseni, 
siostrze cara, powiedziała mu z  przekąsem: To jest naprawdę bardzo piękne, 
mój dobry Stern, ale jeśli pan myśli,  że którykolwiek z wielkich książąt kupi choć 
jeden z pańskich wozów, to pan się myli (Wsp, s.246–247). Po tej konfrontacji 
Mr Charley  zrezygnował z zakupu a obraz  ostatecznie został sprzedany w 1917 
roku w Warszawie. Po drugiej wojnie światowej, w 1947 r, rząd Bieruta z okazji 
30 rocznicy Rewolucji Październikowej podarował Krwawą niedzielę Stalinowi.
 Prezentowany obraz (89 × 160 cm) poprzedza ową monumentalną realizację 
(385 x 800 cm).  Jak pisał Wojciech Kossak to właśnie  ten pierwowzór  zachwycił 
mistrza Brandta „….Na otwarcie nie idę wcale ani na bankiet. Za to z pasją 
i wściekłością robimy szkic do 22 stycznia. Brandt był dziś rano z panią Brandtową 
i Marynią Pruszakówną, okropnie mu się i myśl, i szkic podoba. Temple się zrywa 
co chwila i ściska mnie. Brandt nam radził abyśmy sobie duże pugilaresy kazali 
zrobić …” (Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół 1883–1942, T. 1, s. 754). 
Jak pisał największy monografista Kossaków – Kazimierz Olszański – ten szkic 
(prezentowana Krawawa niedziela) był pierwszym szkicem do dużego obrazu 
(…).Miejsce pobytu drugiego obrazu nie jest obecnie znane , wiadomo, iż do 
końca II wojny światowej był prywatną własnością, ale po wojnie nowy rząd polski 
ofiarował obraz Stalinowi w 1947 (Imperial and Post-Revolutionary Russian Art, 
Christie’s, Londyn, 1988 r., p.444, s. 238. Prezentowany obraz jest absolutnym 
unikatem na  rynku aukcyjnym.
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Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Panna młoda

olej, płótno, 22,5 × 15 cm  
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: Lille
na odwrocie szkic malarski

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz oraz grafik, samouk, nie ukończył szkoły artystycznej, sztukami plastycznymi inte-
resował się już od wczesnej młodości, Awangardowe kierunki poznawał za pośrednictwem 
niemieckich wydawnictw i dzięki znajomości z malarką Zofią Vorzimmer. Początkowo, tuż 
po I wojnie światowej związał się z Formistami, z którymi wystawiał swoje prace w Krako-
wie, Warszawie i Lwowie. Ekspresjonizm poznawał w Niemczech, gdzie też uczestniczył 
w wykładach prowadzonych przez Paula Klee w Bauhausie. Za tematy swoich prac obrał 
martwe natury i sceny figuralne, w których obrazował zgromadzenia i obrzędy rodzinne, 
niejednokrotnie o żałobnym charakterze (serie „Kobiety lamentujące” i „Kobiety rozpaczające”). 
Charakterystyczne rysem tych prac był monochromatyzm uzyskany czarną kredką lub 
węglem oraz miękkim światłocieniem zarysowanie figur. W 1957 r. Galerie Zak w Paryżu 
zorganizowała pośmiertną wystawę artysty.
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Muzycy na tle fantastycznego 
pejzażu

technika mieszana, tektura, 
21 × 29,5 cm
na odwrocie nalepka z wystawy  
z Nowego Yorku z tytułem pracy i nume-
rem pracy 70

Wystawiany:
Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja – 
14 czerwca 1986

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne 
przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący przy stole, 
grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, 
które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, 
przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował 
przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Kwiaty i maska

olej, płótno, 116 × 74 cm 
sygn. l. d.: Menkes
opisany na odwrocie: Menkes/Paris/9 
Campagne/Premiere
papierowe nalepki na krośnie: 1- z od-
ręcznym napisem FLEUR/ET/MASQUE 
i cyfrą 7; 2- MENKES, SIGMUND, ANA, 
1896-/Symbolic Still Life/46 × 29, oil on 
canvas/$2800 oraz 3 – nalepka z galerii
Raydon Gallery bez opisu technicznego
pracy; 4 –LUCIEN LEFEBVRE – FOINET 
/ 19, rue Vavinet 2, rue Bréa, Paris VI / 
6967 / COULEURS ET TOILEC FINES;
na krośnie pieczęć ISKRA & KARMAŃSKI
|– KRAKÓW

cena wywoławcza: 110 000 zł ●
estymacja: 150 000 – 170 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.

W połowie lat trzydziestych w twórczości Menkesa dostrzec można stopniowe odejście 
od ekspresjonizmu. Zauważyła to w recenzji z II Wystawy Nowej Generacji Debora Vogel: 
„Daje się zauważyć u niego tendencja do zwartości konturu i mniejsze odchylenie od normy 
pierwowzoru, oceniane jako realizm”.
 Były to zwłaszcza portrety i martwe natury ujęte bez deformacji i zachowujące tradycyjna 
perspektywę. Postaci, przedmioty i kwiaty określone zostały precyzyjnym konturem. (…)
 W martwych naturach z tego czasu często pojawiały się motywy gladioli i maski (…). Mar-
twe natury artysta ustawiał w pracowni na krześle lub stoliku. Dzbanki, wazony, kwiaty, owoce 
i instrumenty wydobywał wyraźnie odcinającymi się od tła konturami. Przedmiot znów 
zaczął dominować w jego obrazach. Podobnie jak portrety, martwe natury przestały być 
płaskie, uzyskały walory przestrzenne.

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris.  
Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 140
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Emanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Marzyciel, 1925 r.

olej, płótno, 93 × 74 cm
sygn. i dat p. d.: Mané-Katz/25
na odwrocie napis: Mané Katz, poniżej 
nalepka wystawowa z odręcznym opisem 
pracy oraz poniżej napis: 12 Rue du 
Moulin de Beuvre/„Le reveur”

Pochodzenie:
Zakup w Paryżu w Domu Aukcyjnym 
Boisgirard 02.07.2010
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 250 000 zł ●
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej 
Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły 
Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi. W 1913 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny światowej spędził w Petersburgu, 
Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był profesorem Instytutu Artystycznego. 
W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył tamtejsze środowisko artystycznym 
École de Paris. W okresie międzywojennym kilkakrotnie odwiedzał Polskę gdzie wystawiał 
m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1927 
i 1932 , w Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, 
gdzie został członkiem Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, 
Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 382).  Swoje prace 
wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku, dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na 
rozwój języka artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, 
Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. Twórczość malarska stanowiła 
pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował 
ekspresjonistyczne obrazy o tematyce żydowskiej, w tym przedstawienia chasydów (Rabin 
z Torą, ok 1927), sceny z getta, kompozycje figuralne, a także pejzaże, m.in. z południowej 
Francji i Palestyny. Operował szerokimi plamami zdecydowanych barw, zestawianych w kon-
trastowe układy czerni i bieli, błękitu, czerwieni i żółcieni, umieszczając je na neutralnych  
tłach.” (J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy 
z Polski, Warszawa 2007, s. 26.) 
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Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Akt

olej, płótno, 91 × 71 cm

Roman Kramsztyk wielokrotnie poprzedzał 
swoje prace licznymi studiami szkicowymi. 
Prezentowany Akt poprzedza szkic ołów-
kiem, który znajduje się w kolekcji Muzeum 
Uniwersyteckiego w Toruniu. 

Wystawiany:
Roman Kramsztyk 1885–1942 [wystawa 
monograficzna], Żydowski Instytut 
Historyczny, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, Warszawa, luty – marzec 1997 

Reprodukowany:
Roman Kramsztyk 1885–1942, [katalog 
z wystawy] red. Renata Piątkowska, 
Magdalena Tarnowska, Żydowski Instytut 
Historyczny, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, Warszawa, 1997, poz. 194 
il. s. 214

Opisany:
Renata Piątkowska, Między Ziemiańską 
a Montparnasse`em, Roman Kramsztyk, 
Warszawa 2004, s.246, kat. poz. 206

cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 190 000 – 220 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie 
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-
-Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał 
do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której 
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk 
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać 
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których 
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej 
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany 
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał 
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce 
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta 
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Roman Kramsztyk, Szkic do Aktu (kolekcja 
Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu)

Kramsztyk malował wiele aktów kobiecych głównie w latach trzydziestych XX wieku. Modelki 
o zbliżonej fizjonomii na jego obrazach, są uchwycone w sposób naturalny, daje się w ich 
pozach odczuć pewien wyraz prowokacji nagością i jedocześnie naturalności. Nagość 
modelek Kramsztyka jest z pogranicza intymności buduaru i monumentalności posągowej. Są 
w pewien delikatnie wyczuwalny sposób wyzywające, wyzywające pięknem ciała, elegancką 
i dumną pozą, nagość – natura wyzwala jej z konwenansów życia codziennego. (…)
 Opiniowany obraz powstał w dojrzałej fazie twórczości Romana Kramsztyka. Zważywszy 
liczbę tworzonych w latach trzydziestych obrazów – w tym aktów, można powiedzieć, ze 
artysta był w sile „malarskiego uderzenia”. (…) Był Kramsztyk adoratorem kobiecego ciała 
i zmysłowości swych modelek Wrażliwy na ich naturalną urodę stronił od jej upiększania, 
jak w przypadku piersi, torsu, bioder. (…)
 Kramsztyk wypracował w malowanych portretach charakterystyczny typ urody. I choć 
jego modelkami były najczęściej Żydówki o wspólnych cechach semickich twarzy, to jednak 
artysta celnie wydobywał z nich urodę, zmysłowość, inteligencję. (…)

Fragmenty ekspertyzy Adama Konopackiego z 2015 roku 
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Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret A. Hamona

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. l. g.: MUTER oraz opisany p. g.: 
A. Hamon

cena wywoławcza: 180 000 zł ●
estymacja: 220 000 – 260 000 zł

Sportretowany mężczyzna to najprawdopodobniej Augustin Frédéric Adolphe Hamon 
(1862–1945) – francuski pisarz, filozof, wydawca i redaktor gazet politycznych. Polityk od 
anarchizmu po socjalizm i komunizm. Wykładowca na uniwersytetach w Brukseli i Paryżu. 
Uważany jest za jednego z prekursorów psychologii społecznej. Wraz z żoną był także 
oficjalnym tłumaczem George’a Bernarda Shawa –  irlandzkiego dramaturga i prozaika.

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet 
M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do Académie Colarossi 
i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, malarstwa pejzażowego uczyła 
się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę dziedzinę jej twórczości wpływ miała fa-
scynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. Malowała fowizujące widoki znad Sekwany 
i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy nabrzeżach, holowniki, piętrzące się 
na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. Przestrzeń budowała za pomocą 
zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie łącząc je z formami przyrody. 
Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu modelunkowi znakomicie oddawała 
gorący klimat Południa. W swej twórczości również często sięgała po motywy związane 
z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała także martwe natury.

Mówiąc obrazowo, a jednak najzupełniej ściśle, Mela Muter nie maluje, lecz ro-
dzi swoje obrazy. Portret, krajobraz, martwa natura, każdy absolutnie fragment 
rzeczywistości, ujęty przez nią w ramy kompozycji plastycznej, jest przede wszyst-
kim wizerunkiem i to uderzająco podobnym, jej własnych światów duchowych. 
Obiektywne piękno modela nie tylko nie zatraca się wskutek tego zetknięcia 
z psychiczną indywidualnością artystki, ale raczej uzewnętrznia się w jeszcze wyraźniejszej, 
gdyż pozbawionej wszelkich przypadkowych naleciałości formie. (…) Wiedza artystyczna 
stojąca na poziomie tak ukształtowanej woli twórczej, osiąga najwyższe szczyty sztuki – 
stwarza dzieła, które bez względu na ich treść, głęboko i szczerze nas wzruszają. Takie są 
obrazy Meli Muter.

Z. St. Klingsland, Sztuka Meli Muter, „Wiadomości Literackie” 1927, nr 12, s. 2

Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś 
bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed innym 
człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania w życie ludzkie, 
umiejętnością oddawania bardzo mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku portretowanym 
w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania tej prawdy w formie 
bardzo bezwzględnej.

M.Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter, 
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.
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Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Idylla z parą pasterzy

pastel, papier, 75,5 × 60,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: WBorowski

cena wywoławcza: 54 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach 
1905–1909 studiował  w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jed-
nocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki 
wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując 
dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie 
do kraju zamieszkał w Warszawie. W latach 1927-1933 sprawował posadę profesora 
w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią bardzo aktywną w środowisku artystycznym. 
Przynależał do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski był 
artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym. 
Tworzył również w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów oraz ilustracji. 
Ponad to współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską  jako scenograf. Jego 
prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Elementy klasycyzmu pojawiają się w twórczości większości członków Rytmu, a w szcze-
gólności w pracach założycielskiej grupy. Są charakterystyczną cechą malarstwa Wacława 
Borowskiego (…). Jednakże klasycyzm rytmistów rożni się zasadniczo od tego, co mogliśmy 
obserwować wcześniej. Husarski pisze: „rożni się tym między innymi, że wzorem jest teraz 
sztuka wczesnych okresów klasycznych: wczesnego odrodzenia, po trosze Grecji przed 
idjaszowskiej (…). u Borowskiego łączy się on z dążnością do harmonijnej, bardzo zrówno-
ważonej i bardzo dekoracyjnej kompozycji brył i kolorów, chwilami z lekka przypominając 
spokojną i jasną twórczość Poussaina.”

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm:  
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,  

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 151.

Borowski reprezentował klasycyzujący nurt w polskim malarstwie lat 20. I 30., jednocześnie 
określił swój własny styl doskonale wyrażający estetykę dwudziestolecia międzywojennego. 
W latach przynależności do rytmistów szczególne więzi przyjaźni łączyły go z Eugeniuszem 
Zakiem. Opracowywali podobne motywy o idyllicznym wyrazie, lirycznym nastroju i ale-
gorycznych treściach. Podobnie również stylizowali pejzaż i postaci ludzi, redukując rysy 
twarzy (…) Borowski stosował pastelową kolorystykę. Formy wydobywał poprzez subtelny 
światłocieniowy modelunek. (…) W jego przedstawieniach pojawiają się również wątki 
mitologiczne, alegorie por roku i etapów życia ludzkiego…

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm:  
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,  

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 173–174.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty, 1922 r.

olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: 1922./Terlikowski

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 1911 r. na 
stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro (1931 
r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Bukiet kwiatów, 1947 r.

olej, płótno, 38 × 55 cm
sygn. i dat. p. g.: Terlikowski 1947

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 11 000 – 12 000 zł
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Jakub Zucker 
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Wenecja – Campo Santi 
Giovanni e Paolo

olej, płótno, 60 × 72 cm
sygn. p. d.: ZUCKER
na krośnie papierowa nalepka z napisem: 
Geovani at Paolo/(Oil) Venice/By Jacob 
Zucker

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 19 000 zł

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł w Pa-
ryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. wyjechał 
do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamieszkania. 
Odbył szereg podróży, m. in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.
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Stanisław Eleszkiewicz 
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Portret kobiety

olej, płyta, 16,5 × 13,5 cm
sygn. p. d.: S.E.
na odwrocie pieczątka londyńskiej 
galerii Posk z opisem pracy numerem oraz 
numerem pracy 64

Wystawiany:
Galeria POSK, Londyn King Street 
238–246

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego 
(1907–1992)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne 
przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący przy stole, 
grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, 
które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, 
przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował 
przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kaczeńce, lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm
niesygnowany

Wystawiany i reprodukowany:
mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch, wystawa w 20.
rocznicę śmierci artysty, 12.10.2007
– 15.12.2007, [red.:] D. Kubacka,
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s.106

Pochodzenie:
Kolekcja Karola Zolicha – znanego kra-
kowskiego kolekcjonera. Podczas pobytu 
Eibischa w Krakowie Zolich  kupował od 
niego obrazy, a także zaopatrywał artystę 
w materiały malarskie, których pozyskanie 
podczas okupacji było niezmiernie trudne

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystow 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrocił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin –1987 Warszawa)

Ptaki, l. 1938–1945

olej, sklejka, 41,5 × 50 cm
sygn. p.d.: Ebiche

Wystawiany i reprodukowany:
Polski Paryż. Ecole de Paris. Kolekcja
Wojciecha Fibaka, grudzień 1999
– marzec 2000, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, s. 242.
Mnie interesuje tylko malarstwo. 
Eugeniusz
Eibisch 1896–1987, 12.10.2007
– 15. 12.2007, Muzeum Lubelskie
w Lublinie, s. 90.

Pochodzenie:
Jack Rozmaryn, Forest Hill, Nowy Jork
Kolekcja Wojciecha Fibaka

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Róże w wazonie

olej, sklejka, 24 × 27 cm
sygn. l. d.: F.M.Wygrzywalski

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze 
oraz współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP 
w Krakowie. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fan-
tastycznych nimf morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi 
z mocnymi kontrastami świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, 
nostalgiczne „zatrzymane kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem 
wśród kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także 
tematy orientalne, do których powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Róże

olej, płótno, 27 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Hayden
na odwrocie nalepka z paryskiej Galerii 
Armand Drouant z opisem pracy i nume-
rem 2128

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Widok z weneckiej kawiarni

olej, płótno, 44 × 33,5 cm
sygn. p. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także 
w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1909 r. jego 
prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo 
odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycz-
nych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy 
szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła 
się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, 
pejzaże oraz martwe natury.
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Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Modelka – Akt

olej, tektura, 47 × 63 cm
sygn. l. śr: aneri
na odwrocie napis autorski ołówkiem: 
Aneri Modelka -akt
na odwrocie pieczęć magazynu 
przyborów malarskich R. Aleksandrowicza 
w Krakowie

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in. 
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym 
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci 
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie 
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu 
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna 
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka 
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych, 
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka 
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny 
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena 
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże 
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej 
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również 
na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka 
swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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Malował przede wszystkim obrazy pozbawione treści symbolicznych – portrety i kompozycje 
figuralne oraz martwe natury. Znane są wypowiedzi artysty poświęcone własnej twórczości: 
„Koncentruję się na problemach budowy i koloru w obrazie. Stąd, zanim zacznę malować, 
wykonuję węglem na papierze szkic, w którym oswajam się z problemem. Choć mam 
zawsze przed sobą modela lub aranżację, wychodzę w kompozycji od abstrakcyjnego 
układu z rzeczywistymi formami wyobrażającymi w większym lub mniejszym stopniu ogólne 
rozwiązanie.”
 Te syntetycznie potraktowane obrazy odznaczały się ekspresyjną linią, czasem niezależną 
od konturów postaci i przedmiotów, bogatą i gęstą fakturą, wyrazistym konturem i inten-
sywnym kolorytem w tonacjach czerwieni, żółcieni, bieli i błękitu. W martwych naturach 
zwyczajne przedmioty – meble i pracowniane przedmioty oraz kwiaty – stwarzały artyście 
niewyczerpane możliwości studiów nad formą i kolorem. 

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris.  
Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 141-142

29
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Dziewczyna z lustrem, 1971 r.

olej, płótno, 56 × 46 cm
sygn. p. d.: Menkes
na odwrocie nalepka z galerii Associated 
American Artists w Nowym Jorku 
z tytułem pracy

cena wywoławcza: 38 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.

56 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





30
Emile Gastemans
(1883 Borgerhout – 1956 tamże)

Hiszpańska rodzina pod Avilą

olej, płótno, 100 × 105,5 cm
sygn. l. d.: E. Gastemans
na krośnie pozostałości nalepki

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły belgijskiej. Artysta nie miał oficjalnego 
wykształcenia artystycznego – był samoukiem. Należał do ugrupowania artystów „Als Ick 
Kan”–„Najlepiej jak potrafię”, w której panowało przekonanie, iż to właśnie sztuka stanowi 
istotę pracy. Był zafascynowany Hiszpanią, a w szczególności południową częścią tego 
kraju, czego wyraz oddawał w wielu pracach, przedstawiając właśnie te tereny. W swej 
twórczości Gastemans głównie zajmował się przedstawieniami rodzajowymi, osadzonymi 
w hiszpańskich sceneriach. Artysta w doskonały sposób operował przygaszoną paletą 
barw oraz linią. Tworzył w różnych technikach, m.in. oleju, akwareli, grafiki. Jego prace 
znajdują się w Muzeum Sztuk Pięknych w Gandawie, Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych 
w Antwerpii oraz Brukseli. 
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31
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Święta Agnieszka wypuszcza 
skowronka z mieszka

olej, tektura malarska, 70 × 97 cm
sygn. p. d.: J.Malczewski

cena wywoławcza: 200 000 zł
estymacja: 250 000 – 280 000 zł

Jacek Malczewski, Święta Agnieszka (Ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie)

Jacek Malczewski, Święta Agnieszka 2 (Ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie)

Jacek Malczewski, Święta Agnieszka (Ze zbiorów 
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)

Prezentowany obraz Jacka Malczewskiego ukazuje postać świętej Agnieszki, patronki rodzącej 
się do życia wiosny. Jest on malarską wizją ludowych powiedzeń „Na świętą Agnieszkę – 
wychodzi woda na ścieżkę”, „Agnieszka łaskawa – puszcza skowronka z rękawa” i może 
najpopularniejszego z nich „Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka”. Religijna 
tematyka nabiera tu dramatycznej ekspresji. Święta jest przedstawiona w lekkim odzieniu, 
w przeddzień zbliżającej się wiosny, wśród roztopów na polach, opierającą się o wiejska 
zagrodę i całującą skowronka na pożegnanie. Ten mały szary ptaszek, to jeden z pierwszych 
zwiastunów zbliżającej się wiosny, symbol radości i powrotu życia w przyrodzie. Analogiczne 
prace Jacka Malczewskiego, malowane na początku lat 20. XX wieku, znajdują się m.in. 
w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.  

60 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





32
Jan Czesław Moniuszko
(1853 Wilno – 1908 Warszawa)

Postój, 1894 r.

olej, deska, 35 × 49 cm
sygn. śr. dół: J. Moniuszko/1894

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz, był synem kompozytora Stanisława Moniuszki. Swą artystyczną naukę rozpo-
czął w 1871 roku w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod okiem Wojciecha Gersona 
oraz Aleksandra Kamińskiego. Naukę kontynuował w Petersburgu, w tamtejszej 
Akademii Sztuk Pięknych. Artysta malował przede wszystkim wykorzystując tech-
nikę olejną, chociaż w jego dorobku również można znaleźć akwarele oraz rysunki. 
W swej twórczości sięgał głównie po motywy rodzajowe oraz historyczne, a także 
w swoisty sposób łączył te dwa wątki. Swe prace wystawiał w warszawskim TZSP oraz 
Salonie Artystycznym, gdzie również miała miejsce zbiorowa wystawa jego prac. Jego 
twórczość charakteryzuje bardzo dobrze dobrana kompozycja przedstawianych scen. Artysta 
w doskonały sposób operował barwą oraz linią.
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33
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Dama w błękitnej sukni, 1891 r.

olej, płótno, 116 × 89 cm
sygn. p. d.: LBakalowicz /pinxit/ 1891
ponad sygnaturą autorski napis: A. Liebert 
phot. 

Władysław Bakałowicz obok swojej sygna-
tury celowo umieścił nazwisko fotografa 
Alphonsa Liebert’a. W ten sposób wyraził 
szacunek dla kunsztu pracy Lieberta, z któ-
rego zdjęcia korzystał podczas malowania 
Portretu damy. 

Alphons Liebert (1827–1914) był niezwykle 
cenionym fotografem, portretował paryskie 
osobistości związane ze światem kultury 
i sztuki, m.in. A. Dumasa, G. Maupassante’a 
czy aktorek teatralnych. Zyskał sławę jako 
autor serii fotografii ukazujących ruiny 
Paryża z okresu Komuny Paryskiej 1871 r.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863 
wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje 
prace w paryskich Salonach. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu, 
Londynie i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był doskonałym 
portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. 
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III 
i Ludwika XII. Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują 
się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym 
rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował 
miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego 
piękna.
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34
Emile Eisman-Semenowsky
(1857 Polska – 1911 Paryż?)

Młoda dama w futrze

olej, deska, 32 × 24 cm
sygn. p. d.: PARIS/EISMAN-SEMENOW-
SKY

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Malarz pochodzenia francuskiego, urodzony w Polsce. Najprawdopodobniej pochodził 
z rodziny o korzeniach żydowskich. Nie zachowały się żadne informacje dotyczące jego 
edukacji artystycznej. W latach 80. XIX wieku przebywał w Paryżu. W tym czasie był 
asystentem belgijskiego malarza Jana van Beers`a. Artysta w swojej twórczości malował 
przede wszystkim portrety młodych paryskich piękności oraz sceny rodzajowe z częstym 
wykorzystaniem motywów orientalnych.   
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35
Emile Eisman-Semenowsky
(1857 Polska – 1911 Paryż?)

Piękna blondynka

olej, deska, 33 × 23 cm
sygn. i dat. l. g.: E. Eisman-Semenow-
sky/1888 (?)

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł
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36
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Bajka zimowa, 1905 r.

olej, płótno, 100 × 135 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
na odwrocie na krośnie papierowa nalep-
ka z odręcznie napisanym tytułem

Wystawiany:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie w 1905 roku.

Opisywany:
Hanna Kubaszewska, Filipkiewicz Stefan, 
Słownik Artystów Polskich i obcych 
w Polsce działających, Polska Akademia 
Nauk, Instytut Sztuki, t. 2, s. 217

Prezentowana, monumentalna Bajka 
zimowa namalowana w 1905 roku to jeden 
z najsłynniejszych obrazów Filipkiewicza 
(por. H. Kubaszewska, Filipkiewicz Stefan, 
op. cit. s.217). Obraz doskonale odzwier-
ciedla kunszt malarski artysty: (…) Uważany 
był za wirtuoza plenerowego światłocienia 
i specjalistę w malowaniu topniejących 
śniegów w licznych pejzażach zimowych 
(…) (Ibidem, s.216).

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. 
prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, 
ukształtowaną głównie pod wpływem Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 w Zakopanem, 
malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem 
nadbałtyckim; malował m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. Prace artysty odznaczają 
się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład 
tworzy często kolorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był bardzo zaangażowany w sprawy 
Polski. Zginął w obozie w Mauthausen. 
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37
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż z łanem zboża

olej, płótno, 69 × 100 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium 
kontynuował naukę w Paryżu. Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej 
Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek 
do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego 
życia. Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym okresie twórczości (1900–15) malował 
gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu walorowym. Posługiwał się na ogół barwami 
lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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38
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Krajobraz podmiejski

olej, płótno naklejone na tekturę, 
23 × 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz, grafik i projektant tkanin rosyjskiego pochodzenia. Wykształcenie artystyczne zdobył 
w Cesarskim Instytucie Stroganowa w Moskwie, studiując równocześnie w Korpusie Kadetów. 
Jego debiut wystawienniczy miał miejsce w Kijowie w 1918 r. Krótki epizod związał go 
z Polską, na której terenach walczył z bolszewikami. W 1921 r. wyjechał do Francji, gdzie 
przypada najważniejszy okres w życiu artysty. Początkowo zatrudnił się w Paryżu jako asystent 
w pracowni rzeźbiarskiej A. Blazysa. W wolnych chwilach dużo malował i zajmował się 
drzeworytnictwem. W 1924 r. zadebiutował na paryskiej scenie wystawienniczej, biorąc 
udział w Salonie zorganizowanym w Grand Palais. Jego prace zostały pozytywnie przyjęte 
przez krytykę. Rok później Poustochkine dołączył do Związku Artystów Rosyjskich we 
Francji. Ulubionym gatunkiem malarskim artysty były pejzaże i martwe natury, w których 
wypowiedział się najpełniej, nadając im aurę nostalgicznej nastrojowości. Zajmowała go 
również sztuka użytkowa: trudnił się jako projektant wzorów na tkaniny, afiszów oraz reklam.
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39
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

W parku

olej, płótno naklejone na tekturę, 
22 × 32 cm
sygn. l. d.: M G Wywiórski

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Po porzuceniu Wydziału Chemii Politechniki w Rydze, wyjechał na studia artystyczne do 
Monachium. Zapisał się do akademii monachijskiej w 1884 r. oraz ponownie w 1893 roku 
(do Naturklasese). W latach 1883–87 studiował  w akademii u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W okresie 
monachijskim wiele wystawiał, m.in. w 1894 r. zdobył medal 2 klasy na międzynarodowej 
wystawie w Glaspalast za obraz „W puszczy litewskiej”. W 1895 r. przeniósł się na dłuższy 
czas do Berlina. Wspólnie z W. Kossakiem w roku 1900 odbył podróż do Hiszpanii i Egiptu 
w celu przygotowania szkiców do planowanych panoram. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, 
W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); 
z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy 
pod piramidami” (1901 r.), i z J. Styką  przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Do 
projektowanej panoramy „Somosierra” powstały jedynie szkice. Po powrocie do kraju zamiesz-
kał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce, która z czasem, stała się głównym 
terenem jego aktywności malarskiej i organizacyjnej. Od 1904 r. działał w Poznaniu, będąc 
członkiem zarządu tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków, którego był współzałożycielem. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie. 
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40
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na drodze

olej, płótno, 100 × 160 cm
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 120 000 – 180 000 zł

Po porzuceniu wydziału chemii politechniki w Rydze, wyjechał na studia artystyczne do Monachium. Zapisał się do akademii monachijskiej 
w 1884 r. oraz ponownie w 1893 roku (do Naturklasese). W latach 1883–87 studiował  w akademii u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W okresie monachijskim wiele wystawiał, m.in. 
w 1894 r. zdobył medal 2 klasy na międzynarodowej wystawie w Glaspalast za obraz „W puszczy litewskiej”. W 1895 r. przeniósł się 
na dłuższy czas do Berlina. Wspólnie z W. Kossakiem w roku 1900 odbył podróż do Hiszpanii i Egiptu w celu przygotowania szkiców 
do planowanych panoram. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” 
(1895–96); z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” (1901 r.), 
i z J. Styką  przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Do projektowanej panoramy „Somosierra” powstały jedynie szkice. Po powrocie 
do kraju zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce, która z czasem, stała się głównym terenem jego aktywności 
malarskiej i organizacyjnej. Od 1904 r. działał w Poznaniu, będąc członkiem zarządu tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
oraz Stowarzyszenia Artystów Plastyków, którego był współzałożycielem. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Lwowie, 
a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie. 
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Zdobywał wykształcenie artystyczne w wielu instytucjach w Polsce i za granicą. Naukę 
rozpoczął od uczęszczania na zajęcia w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie. 
Już na tak wczesnym etapie ujawnił się talent artysty, o czym świadczy list pochwalny z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu, będący odpowiedzią na udział adepta w państwowym 
konkursie szkół rysunkowych. Kolejnym etapem edukacji był wyjazd do Krakowa, gdzie 
studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i miał możliwość asystowania mistrzowi 
Matejce przy pracy nad polichromiami w Kościele Mariackim. W 1890 r. zdecydował się 
wyjechać do Paryża, gdzie uczęszczał do znamienitych szkoł: Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych, Academie Julian oraz Academie Colarossi. Podczas pobytu w Paryżu 
powstała nagrodzona w konkursie Tygodnika Ilustrowanego praca „Plac zamkowy”. Dorobek 
artystyczny malarza stanowią w głównej mierze małego formatu pejzaże w technice olejnej 
i akwareli, pod koniec życia były to przeważnie martwe natury.

41
Emil Lindeman
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków 
k. Łodzi) 

Na pastwisku

olej, sklejka, 35,5 × 46 cm
sygn. l. d.: ELindeman

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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42
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, płyta, 34 × 49 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: E.Erb

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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43
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Kwiaty, 1921 r.

tempera, papier, 26 × 34,5 cm,
sygn. i dat. w p. g.: Sichul/921
na odwrocie napis: Sichulski 921/
temepra/„Kwiaty”/cena 30. 000 mp/
trzydzieści tysięcy

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 00 zł

W swojej twórczości Sichulski poświęcał wiele uwagi kwiatom: raz były to wielkoformatowe 
studia roślin, kiedy indziej wykorzystywał zaczerpnięte z natury motywy w obrazach o te-
matyce huculskiej, przekształcając je w bliskie secesji ornamenty. Kwiaty stanowiły element 
kompozycyjny martwych natur, niekiedy pojawiały się jako drobny detal w karykaturze 
– wielokrotnie jednak były obecne. I tak, jak całokształt dorobku malarskiego Sichulskiego 
ukazuje przemiany na drodze artystycznego rozwoju, tak na przykładzie kwiatów można 
prześledzić przebieg ewolucji stylistycznej w twórczości artysty. Oferowana w katalogu Martwa 
natura z jabłkami i astrami stanowi etap przejściowy pomiędzy pełną subtelnego wdzięku, 
naznaczoną w duchu stylu secesji bogatą dekoracyjnością kreski, w której objawia się wpływ 
pobieranych nauk u Mehoffera i Wyspiańskiego, a ujawniającą się w późniejszym okresie 
dążnością do właściwego sobie uproszczenia form i ich silnej stylizacji oraz geometryzacji. 
W przedstawionej kompozycji bez trudu da się wychwycić rozwiązania formalne bliskie 
postimpresjonistycznej manierze Cezzane’a. Jednak jak słusznie zauważył Władysław Kozicki 
w monografii poświęconej artyście: „Nowe, rewolucyjne kierunki w sztuce nie pozostały 
bez wpływu na Sichulskiego. Nie przyjął wprawdzie nigdy konwencyj kubizmu i formizmu, 
zaznaczyły się one jednak w jego ówczesnem malarstwie w formie stylizacji geometrycznej, 
w postaci świadomego kubizowania.

W. Kozicki, Kazimierz Sichulski z 32 reprodukcjami, Warszawa 1928, s. 10

„Coś z eliksiru dziwnego jest w tych powiększonych kwiatach i wydaje się, że Mefisto mógłby 
Faustowi dać taki wielki rzeczywisty kwiat do rąk, a samo to dotknięcie, samo patrzenie 
nań i wdychiwanie go, uczyniłoby starca młodzieńcem. Powiększony do tych rozmiarów 
co u Sichulskiego kwiat, jest zupełnie osobnym motywem malarskim – motywem, który 
odkryty właściwie dopiero czasy ostatnie, o tak odrębnej, swoistej ekspresyi, że trzeba go 
uznać za samodzielny rodzaj. Ale musza być tak jak u Sichulskiego traktowane: nie płasko, 
afiszowo – ale z uwzględnieniem wszystkich przejść koloru i z uwzględnieniem materyału, 
właściwości dotykowych wszystkich części kwiatu.

Marian Olszewski, Wystawa Sichulskiego, „Gazeta Wieczorna” 1911, nr 402

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legio-
nach. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach 
w Monachium (1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 
1934), Berlinie (lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 
r.), Pittsburghu (1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. 
Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle 
cenionym karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność 
płatków i niemal ich woń. 

A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928

Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie barwne 
plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu świeżych kwiatów 
(…). Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego. 
Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad naturą kwiatów artysta osiągnął w tej 
dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo techniczne.

M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.

44
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

olej, tektura, 97,5 × 69 cm,
sygn. i dat. l. d.: A. Karpiński./29.
na odwrocie nalepka Salonu Dzieł Sztuki 
Kazimierza Wojciechowskiego w Krakowie 
z 1929 roku z tytułem pracy i datą

cena wywoławcza: 70 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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45
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Widok na Tatry z Poronina

olej, płótno, 61 × 81 cm
sygn. p. d.: Ign. Pieńkowski

cena wywoławcza: 13 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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46
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Gospodarz z Bronowic, 1931 r.

olej, tektura, 41 × 33 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. g.: Kaz. Pochwalski |1931.

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w Akademii 
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również w Wiedniu 
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał 
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej Akademii. Malował 
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał 
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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47
Emil Krcha
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Zima

olej, tektura, 23 × 34,5 cm
sygn. l. d.: Krcha.
na odwrocie szkic malarski z autorską 
sygnaturą i opisem: Emil Krcha |Piwnica.

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie 
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z zało-
życieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku 
1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę 
pedagogiczną. Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów 
indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Krcha malował pejzaże, 
sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych 
tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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48
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Krynica

olej, płótno, 60 × 80,5 cm
sygn. i opisany p. d.: Stefan Filipkiewicz/
Krynica

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen. 
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49
Konstanty Mackiewicz
(1894 Małoryta/k.Brześcia – 1985 Łódź)

Pejzaż letni

olej, płótno, 35 × 52 cm
sygn. p. d.: K. Mackiewicz

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Studiował w Szkołach Artystycznych w Odessie i Penzie, a następnie w pracowni W.Kan-
dinsky’ego w moskiewskiej Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Początkowo 
mieszkał we Lwowie, a od 1926 roku w Łodzi, gdzie był scenografem Teatru Miejskiego ale 
przede wszystkim malował i uczestniczył w wystawach ZZPAP, IPS-u, warszawskiego TZSP 
oraz w ekspozycjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli (1933), Paryżu (1937) i Nowym 
Jorku(1939). Należał do ugrupowań artystycznych „Rytm” i „Start”. Twórczość malarską 
Mackiewicza charakteryzuje duża różnorodność konwencji artystycznych - odnaleźć w niej 
można wpływy kubizmu, futuryzmu, konstruktywizmu, ekspresjonizmu i impresjonizmu. 
Znany dziś głównie z dekoracyjnych pejzaży i martwych natur, zwłaszcza. „Jego leśne pejzaże 
przepojone słońcem i powietrzem, a mistrzowskie w swojej technice, znajdują uznanie 
zarówno tych zwolenników sztuki realistycznej, których znużyły już abstrakcyjne spekulacje, 
jak i tych, którzy zmęczeni bytowaniem w nowoczesnym mieście tęsknią bodaj za namiastką 
prawdziwej natury.” (M.Jagoszewski, Pasje „Kosti”, Dziennik Łódzki 1974, nr 34, s. 4).
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50
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Wisła

olej, tektura, 33 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: ST. CZAJKOWSKI
na odwrocie szkic i numer inwentarzowy: 
St.Cz / inw. / 281

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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51
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Pejzaż, 1917 r.

olej, płótno, 80 × 155 cm
sygn. i dat. l. d.: Józef Rapacki 1917

cena wywoławcza: 115 000 zł
estymacja: 160 000 – 180 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a  kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta  powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą - w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte“. Od roku 1907  na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“ oraz „Biesiadą Literacką“.
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Malarze-poeci, twórcy ballad w obrazie, za lada bodźcem śnić zaczynają swoje wielkie 
sny-fantazje (…) dla Wankiego pejzaż sam w sobie jest już legendą, jest jedynym i dosta-
tecznym bodźcem wzruszenia – tworzenia ballad. Jego obrazy – to ciche pieśni jesienne, 
smutne fantazje barda tęsknoty, to wizje pejzażowe, przejmujące nas tym uczuciem, jakie 
przepełnia nas, gdy na samotnej drodze zagłębiamy się w las jesienny i upajamy jego 
barwami (…) W dziełach jego walczą jakby dwa pierwiastki: uczucie – i podporządkowanie 
temu uczuciu wysoka kultura malarska (…) I właśnie ów górny sentyment Wankiego tak 
odrębne piętno naddaje jego obrazom i czyni je tym, czym pejzaż być powinien, odbiciem 
uczucia twórcy (…).

M. Sterling, Ballady jesienne Władysława Wankiego, 
„Przegląd Krytyki Literacko-Artystycznej” 1909, nr 8, s. 8–9.

52
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Kaczor

olej, płótno wzmacniane, 66 × 56 cm
sygn. p. d.: Władysław Wankie

Analogiczna praca w Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza w Warszawie: 
Kaczor, olej, płótno, 76 x 48 cm, 
sygn. p. d.: Władysław Wankie (nr inw.: 
ML.K. 536)

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych 
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy 
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. 
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. 
Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmo-
wał się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich czasopism. 
Owocem podróży artysty są m.in. prace ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione 
obecnością kobiet w bretońskich strojach, najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, 
czy też pomagających przy rozładunku łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność 
barw; emanują one nastrojem ciszy i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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53
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków) 
przypisywany

Jarmark, ok. 1885 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
29,7 × 15,5 cm
l. d.: J.STANISŁAWSKI (faksymilie)
na odwrocie prostokątna pieczątka 
uzupełniona napisami atramentem: 
ZE ZBIORÓW |s. i g. Stanisławskich 
|Autor Jan Stanisławski |Tytuł Jarmark [?] 
Studium |Rodzaj olejny
Poniżej okrągła pieczątka z napisami 
cyrylicą: – w otoku: BPAЧЪ CTAНИСЛАВСКIЙ; 
– pośrodku: Г. A. [tzn.: Lekarz G. A. 
(Grzegorz Antonowicz) Stanisławski]

Identyczne pieczątki, wypełnione tym samym 
charakterem pisma – poświadczających 
przynależność do zbiorów brata malarza, 
dr Grzegorza Stanisławskiego i jego żony 
Stanisławy – znajdujemy i na innych pracach 
artysty. Można tu wymienić, m.in.: rysunki 
„Pejzaż z wysoką topolą” (akwarela, papier; 
Aukcja D.A. Agra-Art, 19. 06. 2005), „Sterty 
siana” (akwarela, papier; Aukcja D.A. Agra-
-Art, 15. 12. 2002) czy też „Szkicownik” 
z lat 1880–81 znajdujący się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. 
Rys. Pol. 5969).

Pochodzenie:
Według cytowanych wyżej pieczątek obraz 
pochodzi z kolekcji brata artysty dr Grzegorza 

Stanisławskiego i jego żony Stanisławy 
Wysockiej-Stanisławskiej. Później był 
własnością malarza Stefana Filipkiewicza 
(1879–1944), następnie jego Córki Haliny 
Fuglewiczowej i – aż do chwili obecnej – 
pozostałej rodziny.
 Grzegorz Stanisławski, pseud. Rawicz 
(1876–1921) był doktorem medycyny, 
praktykował jako chirurg w Kijowie. W roku 
1911 ożenił się ze Stanisławą z Dzięgielew-
skich primo voto Wysocką (1877- 1941) 
wybitną aktorką polską, reżyserką i dyrek-
torką teatrów.
 Grzegorz Stanisławski, obok swej pracy 
lekarza, projektował (pod pseud. Rawicz) 
kostiumy i dekoracje do kijowskiego teatru 
Wysockiej «Studya». Ponadto pasjonował się 
kolekcjonowaniem tabakierek, posiadał też 
sporo obrazów brata. Wg Jarosława Iwasz-
kiewicza „był czarującym człowiekiem, ale 
robił wrażenie kogoś delikatnego i słabego; 
wysoki i wątły, stanowił prawdziwy kontrast 
wobec wspaniałej statury swojej żony”. Po 
roku 1919 zamieszkał w Warszawie, gdzie 
pracował w szpitalu wojskowym. Zmarł na 
gruźlicę, pochowany został na cmentarzu 
Powązkowskim. Nie pozostawił dzieci, 
wychowywał pasierbicę, Janinę Wysocką 
(1903–1975) pianistkę i klawesynistkę, 
późniejszą żonę Tadeusza Ochlewskiego 
(1894- 1975), skrzypka, pedagoga i wy-
dawcy muzycznego.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 60 000 zł
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54
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Hucułka, 1888 r.

akwarela, papier, 31 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Juliusz Kossak/1888

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Wybitny znawca Huculszczyzny, geograf, krajoznawca Henryk Gąsiorowski (1878–1947) 
napisał „Huculi to najciekawszy zabytek etnograficzny nie tylko na ziemiach polskich, lecz 
i w Europie. Stanowią niespotykaną gdzie indziej mieszaninę antropologiczną i kulturową. 
Można spotkać wśród nich typy polskie, ukraińskie, węgierskie, rumuńskie i ormiańskie (bo 
z tymi narodami mieli codzienną styczność), a nawet cechy antropologiczne południowosło-
wiańskie, albańskie, tureckie, tatarskie i cygańskie.” (Gazeta Krakowska, 25 marca 2011). 

To wymieszanie ludnościowe, językowe i obyczajowe wpłynęło na powstanie wyjątkowo 
bogatego folkloru huculskiego. Dominują w nim związane z kulturą pasterską elementy 
wołoskie oraz ukraińskie i polskie. Nie dziwi więc wcale, że kraina ta fascynowała malarzy, 
pisarzy i muzyków.
 Senior rodu Kossaków, zaliczany do koryfeuszy polskiej kultury, był także jednym z pre-
kursorów tematyki Huculszczyzny w malarstwie. Chwilę później, tematy tego pogranicznego 
regionu i górali go zamieszkujących zaczęli podejmować m.in. Teodor Axentowicz, Stanisław 
Dębicki, Fryderyk Pautsch, Kazimierz Sichulski czy Władysław Jarocki. Jak pisze Kazimierz 
Olszański: (…) Juliusz Kossak w latach 1888 – 1889 malował coraz więcej scen rodzajowych, 
przeważnie z dwóch regionów Polski, znanych artyście najlepiej, z Podola i Pokucia oraz 
z Krakowskiego. (…) Drużba krakowski (…), Góral i Góralka (…), Hucuł i Hucułka na 
zwinnych górskich konikach stąpających ostrożnie po stromych ścieżkach.” (K. Olszański 
„Juliusz Kossak”, Kraków 2000. s. 234)
 Prezentowana Hucułka z 1888 roku to jedna z pierwszych akwarel tematycznych Juliusza 
Kossaka. Przedstawiona została na małym, kudłatym koniku, pykającą fajkę i nawijającą 
wełnę na przędzę. Ma na sobie kolorową spódnicę i białą bluzkę haftowaną pięknymi 
geometrycznymi motywami. Podobnie artysta portretował Hucułów (zawsze z fajką, a kobiety 
dodatkowo w trakcie przędzenia). Późniejsza analogiczna praca obraz Para Hucułów z 1892 r. 
została reprodukowana w monumentalnym dziele Kazimierza Olszańskiego Juliusz Kossak, 
Kraków, 2000, s. 291, il. 558.

Para Hucułów z 1892 r. 
reprodukcja w: K. Olszański, Juliusz 
Kossak, Kraków, 2000, s. 291, il. 558

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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55
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Luzak, 1893 r.

akwarela, papier, 31 × 42 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: JKossak 1893
l. d. opisany: oryginał śp. Mojego Ojca 
Wojciech Kossak 1923

Obraz posiada ekspertyzę Zofii 
Katarzyny Posiadały – historyka sztuki, 
wieloletniego kustosza Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu.

Reprodukowany:
Kossakowie, Stefania Krzysztofowicz-
-Kozakowska, 2005 r., s. 61

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 130 000 – 140 000 zł

Niedościgniony mistrz rysunku i akwareli był wielkim miłośnikiem koni. „We wszystkich 
okresach twórczości i wszelkich odmianach tematycznych centralnym motywem obrazowania 
artysty pozostawał koń; perfekcyjnie narysowana i wymodelowana sylwetka konia – uchwy-
cona w ruchu lub „upozowana” do portretu – zyskała w sztuce Kossaka rangę synonimu 
polskości.” (I. Kossakowska, Instytut Sztuki PAN, styczeń 2005, źr. culture.pl)
 Na samym początku swojej artystycznej edukacji odbył on trwającą 6 lat (1844–1850) 
wędrówkę po wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej. Już wtedy zajmował się głównie 
techniką akwareli tworząc przedstawienia koni, sceny przejażdżek, polowań, wyścigów. 
Bardzo często podejmował temat jeźdźca na paradnie kroczącym albo kłusującym koniu, 
sytuując go na tle pejzażu lub pola bitwy. 
 Na prezentowanym obrazie namalował Kossak jeźdźca na kasztanowym koniu, trzyma-
jącego za uzdę srokatego araba z czerwono – złotym rzędem. „Przedstawiona na obrazie 
scena dotyczy prawdopodobnie wojen między Rzeczpospolitą a Księstwem Moskiewskim. Być 
może jest to przemarsz wojsk polskich pod Smoleńsk w latach 1632-34.” (Z. K. Posiadała, 
Ekspertyza do obrazu Juliusza Kossaka, Luzak)
 Analogiczne prace znajdują się m.in. w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu (Luzak, 
1876) czy Muzeum Czartoryskich w Krakowie (Jeździec z sokołem, 1868).

Luzak w pochodzie wojska, 1893 
reprodukcja w: K. Olszański, Juilusz 
Kossak, Wrocław 1988, il. 656

Królewski dar, 1895
reprodukcja w: K. Olszański, Juilusz 
Kossak, Wrocław 1988, il. 657
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Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.



Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.

Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy to jeden z najsłynniejszych motywów 
w twórczości Jerzego Kossaka. Obrazy poświęcone epopei napoleońskiej Jerzy Kossak 
zaczął malować ok. 1910 r. W latach 20. i 30. powstały najlepsze prace z tego cyklu, 
wielkoformatowe, oryginalne, samodzielnie skomponowane wg własnych pomysłów. 
 Prezentowany na aukcji olej na płótnie przedstawia jednocześnie wielką porażkę 
Napoleona w wyprawie na Rosję 1812 r. (do której przyczyniły się sroga, rosyjska 
zima i brak przygotowania do tych warunków francuskich żołnierzy), jak i wspomnienie 
pamiętnej Victorii z bitwy pod piramidami z 1798 roku. „Wizja Napoleona w odwrocie 
spod Moskwy z głową Sfinksa przypominającego egipskie zwycięstwo ‘boga wojny’, 
który teraz ze sztabem i na tle niekończącej się colonne mourante swych wojsk ciągnie 
na zachód wśród zamieci, złamany zimą i mrozem.“ (K. Olszański, Jerzy Kossak, 
Wrocław 1992, s. 18) 
 Analogiczne prace zachowały się w licznych zbiorach prywatnych oraz w Muzeach 
Narodowych w Krakowie i Warszawie. Późniejsza wersja była eksponowana w Muzeum 
Panoramy Borodino w Moskwie. Niemniej jednak prezentowane dzieło jest zapewne 
największym znanym formatem przedstawienia Odwrotu spod Moskwy dostępnym na 
rynku.

56
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wizja Napoleona w odwrocie 
spod Moskwy, 1933 r.

olej, płótno, 130 × 170 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1933

cena wywoławcza: 64 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy, 1927 r.,  
olej, płótno, 95 ×145 cm, Warszawa, Muzeum Narodowe, 
reprodukcja w: K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992, 
il. nr 56.
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57
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Żołnierz, 1933 r.

olej, tektura, 23,5 × 19,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1933
na odwrocie orzeczenie Kazimierza 
Buczkowskiego z 1965 roku.

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

58
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Głowa araba, 1947 r.

olej, sklejka, 34 × 34 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1947
na odwrocie dedykacja: Kochanej Krysiuni/w dniu 
Imienin/13.III.1950, Zawsze ta sama/Isia Kossak-
-Wożniakowska/Kraków 13.III.1950; ponad to 
pieczątka z herbem Kos, Kraków Pl. Kossaka 4; 
oraz pieczątka: „Stwierdzam autentyczność tego 
obrazu Jerzy Kossak”

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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59
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułani na koniach, 1930 r.

olej, tektura, 33 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1930

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.



60
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Napad wilków, 1933 r.

olej, płótno 69 × 99 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1933
na odwrocie napis: moja robota/Wojciech 
Kossak.

Analogiczne prace reprodukowane:
K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 
1982, il. cz-b. 247 i 249.

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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61
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z jeńcami – epizod 
z Powstania Listopadowego, 
1911 r.

olej, tektura, 47 × 54 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1911

cena wywoławcza: 34 000 zł 
estymacja: 45 000 – 55 000 zł 

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i histo – rycznych. Gloryfikował w nich wojsko 
polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował 
konie.
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62
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Scena rodzajowa z ułanem, 
1947 r.

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1947

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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63
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Czwórka przed dworem, 1913 r.

olej, płótno, 48,7 × 80,5 cm
sygn. l. d.: S. K. Batowski |30-XII 1913

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, 
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów 
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził 
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. 
Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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64
Aleksander Jędrzejewski
(1903 Żytomierz – 1974 Wrocław)

Łuck, 1942 r.

olej, płótno naklejone na tekturze (?), 
34,5 × 45 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: A.Jędrzejewski 1942/Łuck

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1921 roku odbył w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
Nauki pobierał kolejno w pracowniach Konrada Krzyżanowskiego, potem u Tadeusza 
Pruszkowskiego. Szkołę ukończył w 1928 roku. Przynależał do ugrupowania artystycznego 
Bractwa Św. Łukasza. Z członkami Bractwa stworzył 7 monumentalnych obrazów o tematyce 
historycznej przeznaczonych do pawilonu polskiego na Wystawę Światową w Nowy Jorku 
z 1939 roku. Podróżował do Włoch, Francji, Grecji, Turcji, północnej Afryki. Po powrocie do 
Polski zamieszkał w Kucku, a po wojnie związał się z Wrocławiem. We Wrocławiu przede 
wszystkim zajmował się scenografią teatralną, współpracując z tamtejszym Teatrem Polskim; 
a także i ze sceną łódzkiego Teatru Wielkiego. Był profesorem we wrocławskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.



65
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Plac Mariacki w Krakowie

olej, płótno, 52,5 × 43 cm
sygn. p. d.: WSerafin

cena wywoławcza: 3 400 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem F. Pautscha 
i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, malując 
w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki stały 
się tematem licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy widoki 
portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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66
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Uliczka we Francji, 1933 r.

olej, sklejka, 56 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: 1933 Borysowski

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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67
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Uliczka

olej, płótno, 55 × 65 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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68
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Warszawa

olej, płyta malarska, 49,5 × 69,5 cm
sygn. l. d.: Jan Kotowski/Warszawa

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Kształcił się w akademii krakowskiej pod kierunkiem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. 
W latach 1908–1911 przebywał na stypendium w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł 
w Warszawie. Nalezal do ugrupowania Pro Arte oraz Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. 
Uczestniczył w wielu wystawach, szczególnie TZSP oraz TPSP w Krakowie i Lwowie. 
Interesowała go tematyka rodzajowa, a zwłaszcza kompozycje z przedstawieniami koni, 
w tym sceny polowań oraz wojskowe. W swych obrazach artysta z uwagą traktował pejzaże, 
czyniąc go nierzadko samodzielnym tematem. Prace jego cieszyły się sporą popularnością; 
obecnie znajdują się wielu muzeach w Polsce.
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69
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Autoportret w berecie

olej, tektura, 71 × 50 cm
sygn. p. d.: a.karpiński.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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70
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

W kawiarni

olej, płótno, 45 × 53,5 cm
sygn. p. d.: Eibisch

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystow polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystow 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrocił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).

113AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



Pełną intymności, bardzo osobistą sceną jest Portret Elisabeth z lustrem (zob. kat. 6). Ten 
obraz jest zachwytem artysty nad urodą i zmysłowym pięknem ukochanej żony. Wzrokowy 
kontakt uchwycony w lustrze doskonale oddaje wzajemną relację pełną czułości i łagodności. 
Miękkie i delikatne modelowanie ciepłym sztucznym światłem, powściągliwa kolorystyka, 
wyważenie tonów tworzy subtelny wizerunek emanujący miłością i zaufaniem. 

(M. Ruszkowska-Macur, Malarstwo Alberta Lipczinskiego, 
[w:] Albert Lipczinski 1876–1974, Gdańsk 2011, s. 49–50)

71
Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Portret Elisabeth z lustrem

olej, płótno, 98 × 76,5 cm
sygn. p. d.: Alb.Lipczinski

Wystawiany:
Albert Lipczinski 1876–1974, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku,
17.03–29.05.2011 
Albert Lipczinski 1876–1974, National
Museums Liverpool, 2011

Reprodukowany i opisywany:
Albert Lipczinski 1876–1974, [katalog 
wystawy] Muzeum Narodowe w Gdańsku,
2011 r. s. 65, ilustr. 6 oraz s. 22

Najprawdopodobniej to o tym właśnie ob-
razie pisał  młody krytyk i poeta z Gdańska 
- Wolfgang Federau w 1925 roku. Wówczas 
to odwiedził artystę sopockiej pracowni, 
a efektem tej wizyty był artykuł poświęcony 
malarzowi, w którym zyskał uznanie jako 
niezwykle utalentowany portrecista. Autor 
podkreślał popularność Lipczińskiego 
i sukces, jaki osiągnął w tej dziedzinie. 
Szczególną uwagę poety zwróciły te prace, 
które po mistrzowsku modelują postaci 
świtałem i kolorem.
M. Ruszkowska-Macur, Albert Lipczinski 
1876–1974, Gdańsk, 2011, s. 22, s. 65

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymacja: 65 000 – 75 000 zł 

Artysta urodzony w Elblągu studiował początkowo w gdańskiej Kunst und Gewerbeschule. Po 
wyjeździe do Anglii w 1897 roku osiadł w Liverpoolu gdzie kontynuował naukę malarstwa 
i rysunku w School of Architecture and Applied Art. Pobyt w Anglii był okresem bardzo 
twórczym w życiu artysty. Lipczinski brał udział w licznych wydarzeniach artystycznych, 
uczestniczył w różnego rodzaju wystawach zbiorowych oraz miał szereg wystaw indywidu-
alnych. W roku 1904 ożenił się a portrety żony, które malował w następnych latach, w tym 
portret prezentowany na aukcji, należą do jego największych osiągnięć. W czasie I wojny 
światowej, jako obywatel niemiecki, był internowany i ostatecznie zmuszony do wyjazdu 
z Anglii. W roku 1919 z żoną przyjechał do Sopotu gdzie mieszkał do śmierci w 1974 r. 
Okres międzywojenny to czas stabilizacji, uznania i dobrej sytuacji materialnej. Artysta 
malował w tym czasie portrety, często dzieci, oraz pejzaże, martwe natury i kwiaty, które 
prezentował na wystawach nie tylko w Gdańsku i Sopocie, ale także wysyłał do Niemiec 
i Anglii. Po wojnie malował mało, głównie portrety i widoki Gdańska. Wątpliwości może budzić 
pisownia nazwiska malarza. Przyjęto formę „Lipczinski”, bo taką prawie zawsze posługiwał 
się artysta podpisując swoje prace. Są dwa krótkie okresy, kiedy kilka obrazów sygnował 
„Albert Lipczyński”. Pierwszy miał miejsce w latach 30. XX wieku – przebywający wtedy 
w Dreźnie artysta poznał tam mającego własną pracownię malarza Adalberta i dla odróżnienia 
zmienił swoją sygnaturę, drugi to lata 50. XX wieku, okres silnej presji polityczno-społecznej 
na zacieranie wszelkich „nie polskich” przejawów. Rozpatrywanie kwestii narodowości 
Lipczinskiego nie jest istotne w kontekście jego twórczości. Dla niego ważna była tożsamość 
artystyczna nie narodowa, przynależność do określonego środowiska kulturowego, a nie 
politycznego. Chciał być artystą wolnym od granic politycznych. Niestety nie było mu to 
dane. Po każdej wojnie światowej władze państwo, w których mieszkał rozliczały go z miejsca 
urodzenia, które za jego życia trzykrotnie zmieniło przynależność państwową.
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72
Malarz nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Scena pasterska

olej, deska, 79 × 61cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 zł
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73
Naśladowca Petera Philippa 
Roosa zwanego Rosa da Tivoli
(1655/57 Frankfurt n. Menem – 
1706 Rzym)

Scena pasterska, koniec XVIII w.

olej, płótno dublowane, 97 × 80 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Peter Philipp Roos pochodził z rodziny malarzy i grafików, tworzących od siedemnastego 
po dziewiętnasty wiek w różnych częściach Europy. Był synem Johana Heinricha Roosa, 
bratem Johanna Melchiora i ojcem Cajetana. Jego pierwszym nauczycielem był właśnie 
jego ojciec – malarz portretów i scen pastoralnych. Do Włoch przybył w 1677 roku jako 
stypendysta landgrafa Hesji. Studiował malarstwo u Giacinto Brandiego. Malował przede 
wszystkim przedstawienia zwierząt – stada kóz lub owiec z pasterzami w malowniczym 
niemalże fantastycznym krajobrazie. Jego obrazy charakteryzują się swobodnym duktem 
pędzla o dynamicznej kompozycji i mocnym kontraście. Większość życia spędził w Tivoli 
pod Rzymem,skąd pochodzi jego przydomek – Rosa da Tivoli. Peter Philipp Ross, znany 
jest również jako Merkury (Mercurius). Tak go nazwali koledzy z rzymskiego Schildersbent 
(stowarzyszenia malarzy holenderskich flamandzkich mieszkających w Rzymie), określając 
jego szybkość w malowaniu obrazów.
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74
Adriaen Frans Boudewijns
(1644 Bruksela – 1711 tamże), 
przypisywany

Karawana wśród skał

olej, płótno dublowane, 86 × 118 cm

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Jeden z najwybitniejszych pejzażystów belgijskich przełomu XVII i XVIII wieku. Uczeń malarza 
pejzażysty I. van der Stocka. W 1665 roku dołączył do brukselskiej gildii św. Łukasza jako 
mistrz malarstwa. W 1669 r. wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z innymi flamandzkimi 
malarzami, m.in. z P. Boelem i A. F. van der Meulenem. W Paryżu zajmował się grafiką, 
szczególnie poświęconą scenom batalistycznym. Na przełomie lat 1669–1670 wyjechał na 
południe Niderlandów, gdzie pracował nad projektami tapiserii, ukazujących widoki zamku 
Mariemont. W 1674 r. udał się do Paryża, zaś w 1677 r. powrócił do Brukseli. Malował 
przede wszystkim pejzaże w stylu włoskim. Obrazy artysty znajdują się w największych 
galeriach świata, takich jak Uffizi czy Luwr.
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75
Malarz nieokreślony
XVIII w.

Chrystus i Samarytanka

olej, płótno dublowane, 60 × 76 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Spotkanie Chrystusa z Samarytanką to motyw ikonograficzny wielokrotnie podejmowany przez 
artystów, którego źródło odnajdujemy w Ewangelii według św. Jana (J 4, 1-42). Odwołuje się 
do rozmowy Jezusa z mieszkanką Samarii przy studni zwanej Jakubową. W drodze z Judei 
do Galilei, Chrystus zatrzymał się w miejscowości Sychar, aby odpocząć. Tam napotkał 
Samarytankę, która przyszła do źródła by zaczerpnąć wody. Jezus nawiązał z kobietą 
rozmowę, co wywołało jej zdumienie, gdyż Hebrajczycy nie zadawali się z Samarytanami. 
Scena ta ma wymiar symboliczny, gdyż implikuje treści odnoszące się do tajemnicy zbawienia, 
a zawarte w słowach skierowanych do Samarytanki: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 
pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.” (J 4, 
13-15). Motyw spotkania Chrystusa z Samarytanką przez wieki inspirował artystów (Duccio, 
Guercino, Łukasz Cranach Starszy). Do najbardziej znanych polskich realizacji należą dzieła 
Henryka Siemiradzkiego i Jacka Malczewskiego, którzy kilkukrotnie czynili z niego główny 
temat swoich obrazów, malując różne wersje kompozycyjne tej samej sceny (por. Henryk 
Siemiradzki, Chrystus i Samarytanka, 1890, Lwowska Galeria Sztuki; Jacek Malczewski, 
Chrystus i Samarytanka, 1909, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej).
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76
Johannes Lodevijk Kleijn
(1817 Loosduinen – 1897 Haga)

Letni pejzaż z żaglówkami  
na rzece

olej, deska, 33,5 × 52 cm
sygn. i dat. p. d.: L. J. KLEIJN/(18)45 (?)

Reprodukowany:
19th Century European Paintings, 
Sotheby’s Amsterdam, April 2008 r., 
poz. 69, str.47.

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 23 000 – 30 000 zł

Niderlandzki pejzażysta i marynista. Jako wybitnie uzdolniony trafił do pracowni Andre-
as’a Schelfhout’a w Hadze, który w ówczesnym czasie był jednym z czołowych przedstawicieli 
romantycznego malarstwa pejzażowego i prekursora szkoły haskiej. Najprawdopodobniej 
około 1840 r. wyjechał do Kleve w Niemczech, być może w celu spotkania się z Barend’em 
Cornelisem Koekkoek’iem. W tym okresie powstało kilka prac, przedstawiających widoki 
miejskie i okolice Kleve, które potwierdzają pobyt Kleijn’a w tym mieście. Po powrocie do 
Hagi artysta wielokrotnie wystawiał swoje prace (lata 1842–1894), odnosząc niebywały 
sukces i uznanie krytyków. Był współtwórcą XIX wiecznego odrodzenia malarstwa holender-
skiego. Ze szczególnym poparciem króla Holandii Wilhelma I wskrzesił tradycję malarstwa 
narodowego. Inspirując się dawnymi mistrzami XVII wieku, malował rodzime widoki Holandii 
z malowniczymi kanałami i wiatrakami, odwołując się w ten sposób do źródeł i tradycji. Jego 
malowidła ewokują atmosferą ciszy i spokoju, są uosobieniem ducha Holandii. Utrzymane 
w ciepłej, złocistej kolorystyce, namalowane z niebywałą troską o szczegóły zdradzają 
niezwykły kunszt pędzla mistrza. Jego obrazy znajdują się w największych muzeach Holandii: 
w Amsterdamie, Hadze, Arnhem, Enchede, Otterloo czy w Cape Town.
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77
Adolf van der Venne
(1828 Wiedeń – 1911 Schweifurt)

Wędrująca rodzina, 1898 r.

olej, płótno, 122 × 90,5 cm
sygn. i dat. l. d.: A. van der Venne 
München/1898

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Artysta austriacki znany przede wszystkim jako malarz koni i scen rodzajowych. Pochodził 
z rodziny emigrantów holenderskich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. 
Swoje obrazy pokazywał przede wszystkim na wystawach austriackiego Kunstvereinu. 
W latach późniejszych wyjechał do Monachium, gdzie również brał aktywny udział w życiu 
artystycznym. Jego prace znajdują się w wielu muzeach na całym świecie.
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78
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Przed chatą

olej, płyta, 26 × 30 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: St.Kamocki

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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Rudolf Tichy
(1900–?)

Wieczorny śpiew, 1947 r.

olej, deska, 80 × 90,5 cm
sygn. p. d.: Rud. Tichy/19 (...) 
nieczytelnie
na odwrocie nalepka z odręcznym opisem 
obrazu: Salon a 1947/a Paris/Rudolf 
Tichy |Chant de soir/(nieczytelnie) Origi-
nal huile |89/79 cm; poniżej napis: Salon 
de Paris 1947 oraz numer A-F/208 

Wystawiany:
Salon, Paryż 1947 r.

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Malarz działający w latach 20. i 30. XX wieku. Studiował malarstwo, filozofię na Uniwersytecie 
Karola oraz chemię na Politechnice Czeskiej w Pradze. Jego dzieła były wystawiane m.in. 
w Salonie Wiosennym w Paryżu oraz w Wiedniu. Malował przede wszystkim kompozycje 
pejzażowe oraz sceny rodzajowe i alegoryczne, stosując przy tym technikę olejną.
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80
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo -1957 Toruń)

Po deszczu, 1947 r.

tempera, tektura, 49 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: BJamontt/1947

Wystawiany i opisywany:
Bronisław Jamontt, wystawa jubileuszo-
wa, Związek Polskich Artystów Plastyków 
w Toruniu, Dom Plastyków Toruń, 
ul. Dzierżyńskiego 16 stycznia 1955, 
poz. 33

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej 
szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze 
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem Barbizończyków oraz 
Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się z dorobkiem 
J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych pejzażach 
Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa. Pełną 
edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 1928 
roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego dorobek 
na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał się 
gwaszem i temperą, po olej i pastel sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza 
widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi na polu 
plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za 
Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Emil Krcha
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Martwa natura z białymi bzami, 
1943 r.

olej, płyta pilśniowa, 62 × 52 cm
sygn. p. śr.: E. Krcha
opisany i datowany l. d.: Krzemieniec 
1943

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie 
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z zało-
życieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku 
1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę 
pedagogiczną. Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów 
indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Krcha malował pejzaże, 
sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych 
tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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Sopot nazywany był w polsko i niemieckojęzycznej prasie przedwojen-
nej Perłą Bałtyku i Monte Carlo Północy. Okres największej prosperity 
tego kurortu trwał od ostatnich lat XIX wieku do wybuchu drugiej 
wojny światowej. Wówczas to wymieniany był na równi z takimi 
uzdrowiskami jak Baden Baden, Karlsbad, Nicea, Bad Kissingen czy 
Brighton. W dobrym tonie było przynajmniej raz w roku odwiedzić 
Sopot lub Zoppot. Tu budowali swoje domy bogaci gdańszczanie, 
wypoczywali zamożni warszawiacy, chętnie przyjeżdżali dla pora-
towania zdrowia mieszkańcy Berlina, Drezna, czy Poznania. Sopot 
był elegancki i wytworny, przepełniony wielojęzycznym tłumem 
kuracjuszy i letników, a z czasem także miłośników hazardu. 
M. Górska-Karpińska, Grand Hotel Sopot, Warszawa 2013, s. 15

Tradycja leczniczych kąpieli w wodzie morskiej sięga lat 60. XVII w. 
i była konsekwencją rozwoju dziedziny medycyny, jaką była balneolo-
gia, a której genezy upatruje się już w starożytności. Jednak wzmożenie 
zainteresowania zakładami kąpielowymi przypadło dopiero na koniec 
XVIII w. jako trend przejęty z Anglii, gdzie kąpiele morskie cieszyły się 
dużą popularnością. Pierwsze łaźnie kąpielowe w Sopocie postawiono 
w 1819 r. z inicjatywy Carla Wegnera, właściciela dużego majątku 
ziemskiego. Jednak kluczowym wydarzeniem w historii miasta jako 
uzdrowiska było otworzenie praktyki lekarskiej przez doktora wojsk 
napoleońskich, Jeana Georgesa Haffnera i wybudowanie przez 
niego zakładu kąpieli leczniczych w 1823 r. Po śmierci Haffnera, 
prowadzeniem kompleksu zajęli się spokrewnieni z jego córką 
Böttcherowie, aż do wykupienia w 1877 r. przez gminę sopocką.  
W latach 1903-1904 władze miasta wybudowały istniejący po dziś 
dzień, nowy, luksusowy budynek zakładu balneologicznego według 
projektu Paula Puchmüllera. Dzięki modzie na lecznicze kąpiele 
morskie i rozwojowi urbanistyki uzdrowiskowej, Sopot „z niewielkiej 
osady wiejskiej wizytowanej w przez 82-letników w 1820 roku 
przekształcał się w słynny bałtycki kurort z 20 110 kuracjuszami 
w roku 1914”. (Źródło: M. Buchholz-Todoroska, Migawki z Sopotu, 
Sopot 2009).

Prezentowany w katalogu obraz przedstawia Łazienki Północne 
w Sopocie. W tle rysuje się gdyński Klif Orłowski. Praca najprawdo-
podobniej jest malarskim wspomnieniem z pobytu artysty w sopockim 
kurorcie pod koniec XIX w. lub na początku nowego stulecia, przed 
gruntowną przebudową w 1903 r. Uwieczniona na obrazie grupa 
plażowiczów odziana jest w pełne stroje – ówczesne przepisy 
porządkowe nie pozwalały na otwartej plaży na odsłanianie ciała. 
Jedynie na terenach zamkniętych, specjalnie do tego wyznaczonych, 
tzw. Familienbad (łazienki rodzinne), dozwolone było pojawienie się 
w stroju kąpielowym. Pochwalski podobnie jak i inni przedstawiciele 
środowisk artystycznych (Władysław Reymont, Stanisław Witkiewicz, 
Leon Wyczółkowski) odwiedzał nadmorskie kurorty. Słownik Artystów 
Polskich wzmiankuje pobyt malarza na wybrzeżu także w sierpniu 
1929 r.

82
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Sopot. Łazienki Północne.

olej, tektura, 32 × 24,5 cm
sygn. l. d.: Pochwalski Zoppot
na odwrocie fragmenty nalepki wystawo-
wej z 1915 roku (?)
Wieloletni depozyt Muzeum Miasta 
Sopotu.

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w Akademii 
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również w Wiedniu 
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał 
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej Akademii. Malował 
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał 
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.

Pocztówka z Sopotu, Plaża i łazienki, Wyd. Stengel & Co., 1897 
(reprod. w: Sopot na starej widokówce, Elbląg 2015, s. 112
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Na fali, 1982 r.

olej, płyta, 35,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: H.Baranowski
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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84
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż portowy

olej, płótno, 66 × 99 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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85
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płyta, 52 × 75 cm
sygn. u dołu: L.DILL

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Początkowo studiował na Politechnice w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem K. von Piloty’ego. W kręgu jego zainteresowań szybko znalazły się odkrycia 
malarstwa plenerowego barbizończyków i innych francuskich malarzy. W 1875 r. odwiedził 
Szwajcarię, a w 1878 r. pojechał do Wenecji, gdzie zaprzyjaźnił się z malarzem G. Schön-
leberem. W 1893 r. został przewodniczącym ugrupowania artystów „Secesja Monachijska”, 
co zmusiło go do przeprowadzki do pobliskiego Dachau, gdzie związał się z A. Hölzeremi 
A. Langhammerem. Wspólnie założyli grupę „Die Dauchauer”, która w 1898 r. osiągnęła 
duży sukces podczas wystawy w berlińskiej Galerii Narodowej. W roku następnym Dill 
przeprowadził się do Karlsruhe, gdzie powołano go na stanowisko profesora malarstwa na 
tamtejszej akademii.

Prezentowany obraz pochodzi z późniejszego, niewątpliwie bardzo ciekawego okresu twór-
czości artysty. Po powrocie z Wenecji, gdzie tworzył barwne przedstawienia miast południa, 
osiadł on w Dachau. Torfowo-bagniste okolice tego bawarskiego miasta zainspirowały Ludwiga 
Dilla do całkowitej zmiany palety kolorów. Doskonałym przykładem tego nowego stylu są 
przedstawiane „Łodzie”. Cisza,  nastrojowość, delikatna ekspresja inspirowana spokojem 
ukochanych torfowisk stały się wyznacznikami marynistycznego stylu malarza. Ale to przede 
wszystkim charakterystyczna brunatno-ochrowa paleta barw, mistrzowsko wykorzystana 
przez Dilla, tak sugestywnie oddziałuje na emocje widza.
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86
Zygmunt Karolak
(1905 Kościelec k. Kalisza – 1999 Sopot)

Skrzypce i owoce, 1992 r.

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: ZYGMUNT/KAROLAK 
1992
na odwrocie opisany: 1992 r./„SKRZYPCE 
I OWOCE”/OL. PŁ 100 × 80/mal. 
ZYGMUNT/KAROLAK/ZKarolak

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
Zygmunt Karolak. Ocalić od zapomnienia. 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Związek Artystów Plastyków w Gdańsku, 
październik 2017.

Reprodukowany:
Zygmunt Karolak Ocalić od zapomnienia, 
kat. wystawy pod red. Stanisława 
Seyfrieda, Gdańsk, s. 60.

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz, rysownik i grafik. W latach 1925–1930 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem W. Weissa, W. Jarockiego, J. Wojnarowskiego oraz X. Dunikowskie-
go. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel rysunku w gimnazjum w Kaliszu. Znaczną część 
okupacji spędził w obozach jenieckich. Po wojnie, w roku 1950, podjął pracę w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w latach 1953–1975 był kierownikiem 
Katedry Grafiki Artystycznej, a w latach 1953–1954 dziekanem Wydziału Malarstwa. Malował 
portrety, zwierzęta, sceny rodzajowe, pejzaże (z Sopotu, okolic Kalisza, kaszubskich wsi), 
a także martwe natury. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów narodowych w Gdańsku, 
Krakowie, Szczecinie oraz Muzeum Miasta Gdyni.
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Jesienne kwiaty, 1984 r.

olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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88
Feliks Kazimierz Wygrzywalski
(1903 Rzym – 1966)

Sprzedawcy dywanów

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: F.K. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze 
oraz współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP 
w Krakowie. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fan-
tastycznych nimf morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi 
z mocnymi kontrastami świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, 
nostalgiczne „zatrzymane kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem 
wśród kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także 
tematy orientalne, do których powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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89
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Portret Araba

olej, tektura, 23,5 × 17 cm
sygn. p. d.: I.Trusz
na odwrocie owalny stempel o treści: 
ISKRA & KARMAŃSKI |16/2 |. 
KRAKÓW.

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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90
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Święty Paweł, 1951 r.

olej, sklejka, 49,5 × 60 cm
sygn. i dat. p. g.: 1951/Wlastimil/Hofman
na odwrocie tytuł pracy

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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91
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pisarz i jego natchnienie, 1928 r.

olej, płótno, 41,5 × 53 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu: 1928/Wlastimil 
Hofman (do góry nogami)
na blejtramie stemple składu materiałów 
malarskich Iskra & Karmański z Krakowa

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Nie wierzę w sztuce w żadne przepisy i recepty. Treść, uczucie, barwa, rysunek – synteza 
tego stanowi dopiero o dziele, o jego wartości. W sztuce jest tylko indywidualność, którą 
następcy, uczniowie, przez początkowe naśladownictwo przetwarzają pozornie na kierunek. 
Prawdziwe dzieło sztuki musi być  - najszczerszą spowiedzią.

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,  
Wlastimil Hofman [1881–1970], Warszawa 2007

W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej bez 
trudu odczytać wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję, 
tęsknotę, nędzę i dostatek. 

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,  
Walstimil Hofman (1881-1970), Warszawa 2007, s. 34.
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92
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo – 1957 Toruń)

Cerkiewka, 1943 r.

tempera, tektura, 24,5 × 33,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Br Jamontt 1943

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej 
szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze 
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem Barbizończyków oraz 
Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się z dorobkiem 
J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych pejzażach 
Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa. Pełną 
edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 1928 
roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego dorobek 
na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał się 
gwaszem i temperą, po olej i pastel sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza 
widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi na polu 
plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za 
Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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93
Gerhard Graf 
(1883 Berlin – 1960 Sztokholm)

Zamek krzyżacki w Kwidzynie

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. p.d: GERHARD GRAF

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował malarstwo pod kierunkiem H. Eschkego w akademii berlińskiej i aktywnie uczest-
niczył w życiu artystycznym. W jego twórczości odnajdziemy widoki miast europejskich 
– Berlina, Paryża, Wenecji, Gdańska czy Królewca. Są to doskonałe studia architektoniczne 
o zdecydowanej, impastowej fakturze i ekspresyjnym wyrazie. Jako marynista zasłynął 
z malowania widoków portowych, którym nadawał dynamiczny, ekspresyjny charakter.



94
Konstanty Laszczka
(1865 Makówiec Duży – 1956 Kraków)

Niewolnica

brąz patynowany, wys. 35 cm, 
szer. 27 cm
sygn. na podstawie: Laszczka
odlew współczesny

Postać Niewolnicy z podkulonymi nogami 
i splecionymi rękoma na plecach Konstanty 
Laszczka wykorzystywał wielokrotnie. To 
właśnie z tą rzeźbą między 1901 a 1902 
rokiem artystę sportretował Leon Wyczół-
kowski. Laszczka został przedstawiony na tle 
pracowni, z glinianą wersją rzeźby. Odlewy 
przedstawienia Niewolnicy należą do zbio-
rów między innymi Muzeum Narodowego 
w Krakowie i w Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku.

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy i ceramików przełomu XIX i XX wieku. Począt-
kowo samouk, od 1885 r. podjął naukę w Warszawie u rzeźbiarzy Jana Kryńskiego i Ludwika 
Pyrowicza. W 1891 r. otrzymał I nagrodę w konkursie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, 
która umożliwiła mu wyjazd na pięcioletnie stypendium w Paryżu i kształcenie się w słynnych 
Académie Julian i École des Beaux-Arts, studia u Antoine’a Mercié, Alexandre’a Falguie-
re’a oraz Jeana Léona Gérôme’a, a także zapoznanie się z twórczością Auguste’a Rodina, 
która wywarła na niego największy wpływ. Po powrocie z Francji zamieszkał w Warszawie 
i pracował tam jako nauczyciel rysunku. W 1899 r. za namową Juliana Fałata przeniósł się 
do Krakowa, gdzie został profesorem Szkoły Sztuk Pięknych (rok później przemianowanej 
na Akademię Sztuk Pięknych), na Wydziale Rzeźby. Pracował tam do 1935 r. kształcąc całe 
pokolenie wybitnych rzeźbiarzy, m.in.: Bolesława Biegasa, Xawera Dunikowskiego, Ludwika 
Pugeta czy Jana Szczepkowskiego Formalne poszukiwania Laszczki prowadziły od realizmu 
ku bryle odbijającej tendencje impresjonizmu oraz ku symbolizmowi i ekspresjonizmowi. 
Tematyką prac z przełomu XIX i XX wieku będących przykładem skłonności do secesyjnej 
dekoracyjności były akty (wyraźnie inspirowane twórczością Rodina), wiejskie sceny rodzajowe 
i typy ludowe (inspirowane polskim folklorem). Pozostawił po sobie ponad sto wizerunków 
portretowych: popiersi, głów czy masek. Wśród nich mieściły się zarówno podobizny bliskich, 
przyjaciół i artystów epoki, jak i postaci historycznych, polityków naukowców. Wielką pasją 
artysty była ceramika, której z biegiem lat poświęcał się coraz bardziej i osiągał znakomite 
rezultaty. Malował także pejzaże (szczególnie akwarelą), zajmował się grafiką oraz rysunkiem 
satyrycznym. Zajmował się również rzeźbą monumentalną, medalierstwem.

Leon Wyczółkowski – Portret Konstante-
go Laszczki, lata 1901–1902, pastel na 
kartonie, zbiory Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie
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95
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967 Paryż)

Gorejące serce Jezusa

brąz, wysokość całkowita 27,5 cm
sygnowany z tyłu: LAMBERT-RUCKI
podstawa drewniana

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 14 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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96
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wysokość całkowita 
47 cm
sygn. u dołu po prawej: MITORAJ
na odwrocie odcisk: D130/1000 HC

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został 
sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną 
zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wysta-
wiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, 
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwy-
cięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia 
młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy 
sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner 
rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do 
licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji 
obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane 
obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania 
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed 
rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak 
na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 
być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny 
być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których 
obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 12 maja 2018 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji,

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,

4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Piotr Czajkowski 
MALAKOFF z cyklu METRO, 2018
akryl, płótno, 90 × 120 cm

11 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU •  12 MAJA 2018 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



23 MAJA 2018
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (23)





2 CZERWCA 2018 R., GODZ. 17.00 
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

STAROWIEYSKI 
Z KOLEKCJI AVILA 
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



1 6  CZ E R WC A  2 0 1 8  ( S O B OTA ) 

 W  S I E DZ I B I E  S O P O C K I E G O  D O M U  AU KC YJ N E G O ,  S O P OT,  U L .  B O H .  M O N T E  C A SS I N O  4 3

AUKCJA ILUSTRACJI 
JANA MARCINA SZANCERA (2)

Fragment ilustracji do książki  
„Za złotą bramą” Heleny Bechlerowej 



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

72 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 20 CZERWCA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 6 CZERWCA 2018 R.

młodasztuka

Karolina Polak, Podprogowo, 2018

akryl, płótno, 50 × 61 cm, sygn. p.d.



30 CZERWCA 2018 R. 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA VARIA (24)

Komplet biżuterii z granatami i brylantami  
2 poł. XX w., złoto pr. 0,750 i pr. 0,585
m. łączna: 36,47 g, diamenty: 110 szt. łącznie ok. 10,60 ct  
VS-SI/I-J-K, szlif brylantowy, granaty-rodolity: 11 szt. łącznie ok. 8,70 ct
szlif fasetowy-mieszany



11 LIPCA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Alfons Karpiński (1875 Rozwadów – 1961 Kraków), Święto Jordanu, olej, tektura, 49 × 68 cm, sygn. l.d.: akarpiński



14 LIPCA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Henryk Berlewi, Projekt kostiumu aktora teatru Variete, akwarela, papier, 41 × 31 cm w świetle passe-partout; sygn.: H. Berlewi





Targi sztuki ArtBasel Miami Beach, 2014 

Je� Koons, Gagosian Gallery, ArtBasel 2016

Artinfo.pl
portal rynku sztuki



 

redakcja katalogu: Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

opracowanie katalogu: Kamila Gizowska, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda, Jarosław Barton 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl

 

BAKAŁOWICZ WŁADYSŁAW  33

BARANOWSKI HENRYK  83, 87

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  63

BOROWSKI WACŁAW  18

BORYSOWSKI STANISŁAW  66

BOUDEWIJNS ADRIAEN FRANS  

     przypisywany  74

BOZNAŃSKA OLGA  6, 10 

BRANDT JÓZEF  1, 2 

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  67

CZAJKOWSKI STANISŁAW  50

DILL LUDWIG  85

EIBISCH EUGENIUSZ  23, 24, 70

EISMAN-SEMENOWSKY EMILE  34, 35 

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  13, 22

ERB ERNO  42

FILIPKIEWICZ STEFAN  36, 48

GASTEMANS EMILE  30

GORSTKIN WYWIÓRSKI MICHAŁ  39, 40

GRAF GERHARD  93

HAYDEN HENRYK  26

HOFMAN WLASTIMIL  90, 91 

JAMONTT BRONISŁAW  80, 92 

JĘDRZEJEWSKI ALEKSANDER  64

KAMOCKI STANISŁAW  37, 78

 

KAROLAK ZYGMUNT  86 

KARPIŃSKI ALFONS  44, 69

KATZ EMANUEL  15

KLEIJN JOHANNES LODEVIJK  76

KOSSAK JERZY  56, 58, 59, 62 

KOSSAK JULIUSZ  54, 55

KOSSAK WOJCIECH  11, 57, 60, 61 

KOTOWSKI JAN ERAZM  68

KRAMSZTYK ROMAN  16

KRCHA EMIL  47, 81

LAMBERT-RUCKI JEAN  95

LASZCZKA KONSTANTY  94 

LILLE LUDWIK  12

LINDEMAN EMIL  41

LIPCZINSKI ALBERT 71

MACKIEWICZ KONSTANTY  49

MALARZ NIEOKREŚLONY, XVIII w.  

Chrystus i Samarytanka  75 

MALARZ NIEOKREŚLONY 2 poł. XVIII w.

Scena pasterska 72 

MALCZEWSKI JACEK  3, 31

MENKES ZYGMUNT  14, 29

MITORAJ IGOR  96 

MOKWA MARIAN  84 

MONIUSZKO JAN  32

 

MUTER MELA  17

Naśladowca PETERA PHILIPPA ROOSA 

zwanego ROSA DA TIVOLI

Scena pasterska  73

OLPIŃSKI KAZIMIERZ  5

PIEŃKOWSKI IGNACY  45

POCHWALSKI KAZIMIERZ  46, 82

POUSTOCHKINE BASILE  38

RAPACKI JÓZEF  51 

SERAFIN WŁADYSŁAW  65

SICHULSKI KAZIMIERZ  43

STANISŁAWSKI JAN  7 

STANISŁAWSKI JAN PRZYPISYWANY  53

STRYJEŃSKA ZOFIA  4

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  19, 20

TICHY RUDOLF  79

TRUSZ IWAN  89

VENNE ADOLF VAN DER  77

WANKIE WŁADYSŁAW  52

WEISS IRENA ZW. ANERI  28

WEISS WOJCIECH  27

WYGRZYWALSKI FELIKS KAZIMIERZ  88

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  8, 9, 25

ZUCKER JAKUB  21
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