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Na zalanej słońcem, złocisto-oliwkowej hali, przygarbiona, wsparta oburącz na lasce, postać starego górala w brązowym stroju. Na drugim
planie, płaszczyznę łąki przecina kamieniste łożysko potoku i urozmaicają dwie ciemne sylwety małych świerków. W głębi, szaroniebieskie
stoki gór i wąski pas bladobłękitnego nieba z delikatnym pasmem białej chmury. Widziana pod światło, pierwszoplanowa postać,
skontrastowana jest z syntetycznie ujętym, jasnym pejzażem. Wyraźna artykulacja planów, lapidarna charakterystyka przedmiotu oraz
intensywna, zredukowana do odcieniu trzech kolorów gama barwna, znakomicie oddają wrażenie rozległej przestrzeni słonecznego,
wysoko położonego, górskiego pejzażu.
Tym bardzo plastycznym opisem rozpoczęła Agnieszka Ławniczakowa ekspertyzę poświęconą oferowanemu w katalogu obrazowi, będącemu
egzemplifikacją folklorystycznych zainteresowań Malczewskiego z okresu jego wczesnej twórczości. Praca ta w cenny sposób dopełnia
znajomość oeuvre malarza z początków jego ścieżki artystycznej, zdominowaną przez studia poświęcone tematyce sybirskiej o patriotycznym
wydźwięku. Obraz został umiejscowiony w czasie przez samego artystę na 1884 r. Datowanie jak i strój uwiecznionego na płótnie górala,
pozwala ulokować scenerię kompozycji w Karpatach Wschodnich. Faktem jest, że lato 1884 r. Malczewski spędził w majątku hrabiego
Karola Lanckorońskiego, swojego przyjaciele i mecenasa, w miejscowości Rozdół na terenie Ukrainy. Pobyt ten poprzedził wyprawę obojga
panów do Azji Mniejszej i Grecji, na której to ekspedycji archeologicznej malarz miał pełnić rolę rysownika. Praca ta była eksponowana
w 1926 r. we Lwowie podczas wystawy jubileuszowej artysty. Po Góralu powstało jeszcze kilka kompozycji o tematyce ludowej – były to:
Przed karczmą (1885–1990), Ukrainka (ok. 1891), Pastuszek oraz Wspomnienie młodości (oba z 1890 r.). Zainteresowanie Malczewskiego
folklorem stanowiło punkt wyjścia do dalszej ewolucji jego sztuki w kierunku bardziej baśniowym, mitycznym, tworząc charakterystyczną
dla artysty oniryczno-symboliczną warstwę wizualną dzieła.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Góral (Hucuł),

1884 r.

olej, deska, 29,2 × 19,7 cm
sygn. i dat. l. d.: J Malczewski. 84
na odwrocie nalepki z Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu: 1) z wystawy
monograficznej Jacka Malczewskiego
w 2004 r, 2) nalepka depozytowa
Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu.
Do obrazu dołączona jest opinia p.
Agnieszki Ławniczakowej z 2001 r.
Wystawiany:
Wystawa jubileuszowa Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Sztuk Pięknych we
Lwowie, Pałac Sztuki, maj – czerwiec
1926 r.
Jacek Malczewski, Bank Współpracy Regionalnej S.A w Krakowie, Kraków 1997 r.
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 24 października 2002 – 15 lutego 2003, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
kwiecień 2001 – listopad 2001
Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.
rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci,

Reprodukowany i opisywany:
Katalog wystawy jubileuszowej Jacka
Malczewskiego, Pałac Sztuki, 1926, s. 34,
poz. 120
Jacek Malczewski, [katalog wystawy] Bank
Współpracy Regionalnej S.A w Krakowie,
Kraków 1997 r., poz. 1, ilustr.
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2002 r,
[katalog wystawy], ilustracja na okładce,
nlb.
Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek Malczewski
(1854–1929). W 150. rocznicę
urodzin i 75. rocznicę śmierci, [katalog
wystawy] Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, Radom 2004, s. 118 (ilustr),
s. 180; dodruk z 2008 r., s. 116 (ilustr.),
s. 180
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek
Malczewski. Życie i twórczość, Kraków
2015, s. 38 (il.)
Pochodzenie:
Kolekcja Tadeusza Jarzyny, Lwów
(przynajmniej do 1926 r.)
Kolekcja prywatna, Polska

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-

cena wywoławcza: 70 000 zł

domiu, październik 2004 – styczeń 2005

estymacja: 140 000 – 180 000 zł

4

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Znamiennym rysem w dorobku artystycznym Malczewskiego, oprócz obecności całej gamy
fantastycznych stworów przybierających postać chimer, faunów, rusałek i harpii, jest niezliczona ilość autoportretów. Ta silna tendencja do portretowania swojej osoby odbijała się
szerokim echem wśród jemu współczesnych i stanowiła materiał do pogłębionych studiów
przez krytyków i historyków sztuki. Przez niektórych utożsamiana była ze skłonnościami
narcystycznymi i dandyzmem, w opinii innych była przejawem artystycznej ironii, w której
poprzez „nieustanne uruchamianie zabiegów iluzji i deziluzji (…) osiąga w rezultacie

2

najwyższą powagę obowiązków moralnych i intelektualnych wobec własnego dzieła.”
„W swoich wizerunkach przez całe lata konfrontował siebie samego z całym światem.

Jacek Malczewski

Wiernie odtwarzał rysy zewnętrzne, nie próbując prawie nigdy zdradzać swoich przeżyć.

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Twarz pozostawała na ogół zamknięta, niedostępna”

Autoportret,

1901 r.

olej, tektura, 49 × 24 cm
sygn. i dat. p. g.: J Malczewski/1901
na odwrocie nalepki z Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu: 1) z wystawy
monograficznej Jacka Malczewskiego
w 2004 r, 2) wystawa Galerii Malarstwa

Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. rocznicę
urodzin i 75. rocznicę śmierci, Radom 2004, s. 8 [kat. wyst.]
Omawiany autoportret jest jednym z wcześniejszych w twórczości Malczewskiego. Z tego
samego roku pochodzi „Autoportret z satyrami w tle (w białym swetrze)”, znajdujący się
niegdyś w zbiorach Feliksa Jasieńskiego Mangghi, zapowiadający obszerny w dziele artysty
i tak istotny dla jego całej twórczości rozdział wizerunków własnych (fragment opinii Adama
Konopackiego, 1998 r.)

Polskiego wrzesień 2000 – marzec 2001
3) nalepka depozytowa
Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu.
Do obrazu dołączona jest opinia p. Adama
Konopackiego z 1998 r.
Wystawiany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
24 października 2002 – 15 lutego 2003,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, kwiecień 2001 – listopad 2001
Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.
rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, październik 2004 – styczeń
2005
Reprodukowany i opisywany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2002 r,
[katalog wystawy], ilustr., nlb.
Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. rocznicę
urodzin i 75. rocznicę śmierci, [katalog
wystawy] Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, Radom 2004, s. 36 (ilustr),
s.177; dodruk z 2008 r, s. 24 (ilustr.)
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska.

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

cena wywoławcza: 70 000 zł

zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne

estymacja: 130 000 – 150 000 zł

portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Pamiętam, co mi mówił Matejko o Lentzu: „Ten człowiek powinien bardzo daleko zajść,
posiada ogromny przymiot, dar obserwacyi tak wybitny, że nie wiem doprawdy z kim go
porównać”. Przepowiednia Matejki sprawdziła się.
W. Wankie, O Stanisławie Lentzu i jego sztuce.,
„Tygodnik Ilustrowany” 1920, II półr., s. 824.
Najbardziej charakterystyczną cechą całej produkcyi plastycznej S. Lentza jest jednolitość
wysiłku. Podczas gdy inni koledzy i współcześni Lentzowi zmieniali w ciągu lat linię swej pracy
artystycznej, ulegając nieraz modzie, bądź własnej wrażliwości, która kazała im iść w tym
lub w owym kierunku, Lentz pozostawał ten sam—może nawet nie z powodu obojętności
na to, co się wokoło niego działo w atmosferze sztuki, ile raczej dzięki świadomości samego
siebie i swego zadania artystycznego. Punktem wyjścia w pracy malarskiej S. Lentza byty
wielkie tradycye szkoły holenderskiej, którym pozostał wierny i nie bez racyi. Stosunek
Lentza do Holendrów, do Halsa zwłaszcza, którego obrał za mistrza, był racyonalniejszy,
niż stosunek jakiegokolwiek z polskich artystów, którzy rozpoczynali pracę podobnie jak
Lentz, wyszedłszy z założeń i tradycyi szkoły holenderskiej. (…) Siła ekspresyi, plastycznego
wyrazu w obrazach Lentza jest wielka, pełna życia i artyzmu konwencyonalnego niekiedy,
ale artyzmu niewątpliwego, w przednim, dobrym gatunku. Umiejętność modelowania,
plastycznego formułowania figury ludzkiej posiada Lcntz w stopniu niezwykłym, operuje nią
i włada nią z całą swobodą rasowego malarza, w manierze szerokiej, oryginalnej. Niema
w tej sztuce kompromisów, schlebiania modzie i modelom prócz tego, który artysta zawarł
z tradycyami malarstwa, jakie niegdyś obrał dobrowolnie za punkt zaczepienia dla swej
pracy artystycznej i którym dotąd pozostał wierny.
W. Mitarski, Wystawy zbiorowe w „Zachęcie”.
Obrazy S. Lentza, J. Rapackiego i Szcz. Rutkowskiego,
„Tygodnik Ilustrowany” 1917, I półr., s. 122–123.

Malarz i rysownik, zajmowało go głównie malarstwo rodzajowe i portretowe, pozostałe
gatunki malarskie podejmował niezwykle rzadko. Przez dziesięć lat zdobywał dogłębne
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Stanisław Lentz
(1861 Warszawa – 1920 tamże)

Scena w gospodzie
olej, płótno, 64 × 88 cm
sygn. p. d.: St. Lentz

wykształcenie w różnych instytucjach w kraju i za granicą: w latach 1877–79 w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie, następnie przez rok w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha
Gersona, okres 1880–1884 upłynął mu w monachijskiej akademii, ostatecznie edukację
zakończył zaś w 1887 r. w paryskiej Académie Julian. Po powrocie do kraju związał się jako
ilustrator z Tygodnikiem Ilustrowanym, Kłosami oraz Kurierem Codziennym. W tym okresie
powstawały satyryczne kompozycje i karykatury, w tym cykl wizerunków profesorów Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie. W technice olejnej interesowały go tematy zaczerpnięte z życia
mieszczaństwa i proletariatu, utrzymane przeważnie w ciemnej, monochromatycznej palecie
barwnej z przewagą brązów, czerni i ciemnej zieleni, rozjaśnionej jedynie w partiach ciała
i niektórych elementów ubioru. Ulubionym gatunkiem malarskim Lentza pozostawał jednak

cena wywoławcza: 84 000 zł

portret zdominowany przez wizerunki męskie, kobiety przedstawiał zdecydowanie rzadziej.

estymacja: 120 000 – 160 000 zł

W portrecie ujawniał się jako dobry obserwator psychologii swoich modeli.
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4
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Pejzaż z drzewami (Wielgie),
1895 r.
olej, tektura, 22,5 × 43,5 cm
sygn. i dat. w l. d.: J. Malczewski/[18]95
Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu.
Do obrazu dołączona jest opinia p. Adama
Konopackiego z 1998 r.
Wystawiany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 24 października 2002 – 15 lutego 2003, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
kwiecień 2001 – listopad 2001
Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.
rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
październik 2004 – styczeń 2005
Pejzaż w malarstwie polskim od połowy XIX
do połowy XX wieku, Galeria A, SCK Starogard Gdański, 28 października – 4 grudnia
2011 r.
Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Monachium, w Paryżu, w Orońsku, 14 grudnia

Reprodukowany i opisywany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2002 r,
[katalog wystawy], ilustr. nlb.
Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek Malczewski
(1854–1929). W 150. rocznicę
urodzin i 75. rocznicę śmierci, [katalog
wystawy] Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, Radom 2004, s. 33 (ilustr),
s. 176; dodruk z 2008 r, s. 33 (ilustr.),
s. 176
Zofia Katarzyna Posiadała, Pejzaż w malarstwie polskim od połowy XIX do połowy
XX wieku, Galeria A, SCK Starogard Gdański,
ilustr., nlb.
Zofia Katarzyna Posiadała, Śladami Jacka
Malczewskiego, Radom 2012, ilustr., nlb
A. Król, Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Monachium, w Paryżu, w Orońsku,
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
2012 r., str. 45 (ilustr.)
Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek i Rafał
Malczewscy, Radom 2014, s. 58 (ilustr.)
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska

2012 – 10 lutego 2013 Muzeum Regio-

cena wywoławcza: 60 000 zł

nalne w Stalowej Woli.

estymacja: 120 000 – 140 000 zł

10

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Oferowany w katalogu obraz przedstawiający pejzaż jesienny powstał w 1895 r. podczas pobytu artysty w miejscowości Wielgie w gminie
Ciepiełów, na który złożyła się chęć odwiedzenia matki – Marii Malczewskiej. Znany jest list malarza do Karola Lanckorońskiego, opatrzony
datą 14 września 1895 r., w którym relacjonuje przyjacielowi wizytę w następujących słowach: Bawię u rodziny i u Matki mojej której
siedem lat niewidziałem, odwiedzam pola i drzewa na których i pod któremi bawiałem się dzieckiem – głowę mam pełną wspomnień
dawnych – z lat wiary i zapału – a odnajduję w sobie już starego człowieka (…) (zob.: M. Paszkiewicz, Listy Jacka Malczewskiego do
Karola Lanckorońskiego, „Rocznik Historii Sztuki” 1990, t. XVIII, s. 240). Wielgie zajmowało miejsce szczególne we wspomnieniach
Jacka Malczewskiego. Tam mieścił się majątek jego wuja Feliksa Karczewskiego. Tam też spędził cztery lata (1867–1871), chowając
się z kuzynostwem, Wacławem i Bronisławem Karczewskimi oraz uczęszczał na lekcje przygotowujące do przystąpienia do gimnazjum
w Krakowie, które prowadził wybitny pedagog Adolf Dygasiński. To właśnie tam powstały pierwsze artystyczne wprawki młodego Jacka
Malczewskiego – kopie rycin Juliusza Kossaka, ilustracje do Pana Tadeusza, czy też studia z natury (np. Orzeszki laskowe, ok. 1869–70,
zbiory Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu). Do Wielgie artysta powrócił kilkukrotnie: w 1878 r., kiedy to potajemnie zaręczył
się z Wandą Karczewską (zaręczyny zostały zerwane przez dziewczyny), w 1887 r. na ślubie siostry Heleny i Wacława Karczewskiego oraz
w 1898 r., gdy zmarła jego matka. Miejscowość Wielgie odcisnęła swój ślad także w twórczości artysty. Oprócz prezentowanego w katalogu
obrazu, Malczewski w latach 1915–1919 poświęcił Wielgiemu cały, składający się z dziewięciu obrazów, cykl Moje życie. Z 1919 r.
pochodzi wchodzące w skład cyklu dzieło zatytułowane Dzieciństwo – Jacek nad stawem w Wielgiem.

Wojciech Weiss jest jednym znajczystszych temperamentów malarskich w sztuce polskiej.
Radość kładzenia barw na płótnie, rozkosz malowania jest dla niego równoznaczna z życiem.
Temat, anegdota, – to tylko pretekst. Być malarzem i tylko malarzem! Tłómaczyć świat
swój i otaczający zapomocą tonów! Doznawać wrażeń plastycznych! Kolorowych wzruszeń!
Weiss to impresjonizm!
Stanisław Świerz, Wojciech Weiss, [w:] „Sztuki Piękne”, R. 2, 1925–26, s. 145.
(…) Jest w tych dziełach coś, co nas stawia przed oblicze sztuki, jest indywidualizm
artysty, który jest wrogiem banalności, w subtelnie malowanych, porywających soczystością
tonu pejzażach jest intuicyjne odczucie piękna przyrody, w studyach i aktach trzeba
podziwiać czystą szlachetną linię rysunku, w kompozycjach zawsze niebanalny pomysł...
Wszechstronność talentu profesora Weissa, dającego pierwszorzędne wartości zarówno
w pejzażu, jak w portrecie, nadaje specjalny wdzięk jego bujnej twórczości, świadcząc
o wyjątkowej pracowitości artysty(…)
Jego modelki nie zawsze urzekają urodą, nie dąży on do malowania aktów pięknych
kobiet, ważne jest aby były malarsko interesujące, pełne życia. Sprawiają wrażenie, jakby
były zajęte zwyczajnymi, codziennymi czynnościami: czytają gazetę lub książkę, przeglądają
odstawione w pracowni obrazy, siedzą jakby odpoczywały podczas pozowania. Czasami są
nie całkiem rozebrane, na głowach mają kapelusz, nogi jeszcze w pończochach, dopiero
zdejmują halkę (…)
R. Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri, 2007, s. 10
Barwa z odczuciem rzeczywistości łączą się tak mocno, że czasem siła tych zdaje się przechodzić w brutalność - i aż zapomnieć o tym każe, że jest to wyższej kategorii sztuka czysta,
swobodna twórczość artysty, który zjawiska bierze jako światło, kolor, wraz z wszystkimi
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ich odcieniami – i który wie, że żadna abstrakcyjna konstrukcja nie przewyższy przyrody

Wojciech Weiss

w tworzeniu żywego przepięknego ornamentu – kobiety – pejzażu – kwiatu
J.Kleszczyński, Wystawa Wojciecha Weissa w Zachęcie, Kurier Warszawski, 8.02.1931

(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Modelka,

lata 1926–1927

olej, płótno, 73 × 59,2 cm
sygn. w p. d.: WWeiss
na odwrocie nalepka depozytowa
z nr 1124 z opisem obrazu
Wystawiany:
– 82 Wystawa Towarzystwa Artystów
Polskich „Sztuka”, Zachęta, 1927 r.
– Dział Sztuki. Powszechna Wystawa
Krajowa, Poznań 1929 r.
Reprodukowany:
– Sztuki Piękne, R. 3, październik 1926 –
wrzesień 1927, Kraków, s. 265
– Sztuki Piękne, R.5, sierpień-wrzesień
1929, s. 360.
– Łukasz Kossowski, Wojciech Weiss
(1875–1950), seria: Ludzie, czasy,
dzieła, Edipresse Książki, 2006 s. 75
– Rozkosz malowania. Wojciech Weiss
1875–1950, wystawa dzieł artysty,
Kraków 2009, str. 22

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 1909 r. jego prezesem.
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. 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

cena wywoławcza: 48 000 zł •

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

martwe natury.
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Światowid, 1927, nr 2, str. 10–11

6
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Manicure,

1921 r.

olej, tektura, 67 × 90,5 cm
sygn. i dat. l. g.: a.karpiński 1921
opisany l. d.: „MANICURE”
Reprodukowany:
Światowid, 1927, nr 2, str. 10–11 jako
„Studyum aktowe”

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 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 wystawach 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. W swoich pracach potrafił
uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę kobiecej

cena wywoławcza: 96 000 zł •

tajemniczości. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach wyrazu –

estymacja: 130 000 – 150 000 zł

suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroka plamę barwną.
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Fragment panoramy Berezyna jako Escadron sacrè, wieś Brylowa (1896).
źródło: K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982

7
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Postój pod wsią Brylowa –
fragment Panoramy Berezyna,
1896 r.
olej, płótno, 148 × 126 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak
Reprodukowany:
– K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław
1982, il. 61, [fragment panoramy Berezyna] jako Escadron sacrè, wieś Brylowa
(1896)
Literatura:
– K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław
1982
– W. Kossak, Wspomnienia, oprac.
K. Olszański, Warszawa 1973

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

cena wywoławcza: 150 000 zł

niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie:

estymacja: 200 000 – 250 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Prezentowane w katalogu płótno stanowi fragment kompozycji wyciętej z panoramy
Berezyna, nad którą Kossak pracował w latach 1894–1896 wraz z Fałatem, Pułaskim,
Wywiórskim, Stanisławskim oraz Piotrowskim. Dokumentować miała historię odwrotu
Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy, a dokładniej moment bitwy nad Berezyną,
która odbyła się między 26 a 29 listopada 1812 roku. Artysta w swoich wspomnieniach
poświęca dużo miejsca okolicznościom zawiązania współpracy z Fałatem przy drugiej
w swojej karierze panoramie:
Gdy na Wystawie Krajowej we Lwowie „Racławice”, rozgrzewając serca i wywołując
entuzjazm, wykazały, co potrafię na tym polu, zaproponował mi Fałat, abym z nim do
spółki, w Berlinie, gdzie on już łaską cesarza Wilhelma się cieszył, wykonał panoramę
na tle ogólnoświatowym. Wybraliśmy Berezynę, mnie dającą pole figuralne najbogatsze,
jakie wymarzyć sobie można, Fałatowi zaś śniegi, które tak rozumie i doskonale maluje.
(…) Zostawiając Fałatowi zajęcie się budynkiem i stroną techniczno-przygotowawczą,
pojechałem na Litwę poznać brzegi Berezyny. Towarzyszyli mi: Wywiórski i Pułaski.
Przedtem jednak zwróciłem się do archiwum Ministerstwa Wojny w Wiedniu z prośbą
o użyczenie mi wszystkich dzieł traktujących specjalnie o kampanii roku 1812. (…)
Zapoznałem się z tematem jak najdokładniej, będąc tylko za kompozycję figuralną sam
odpowiedzialny, bo Fałat tylko pejzaż i jeden most sobie wybrał. Zdecydowałem się z tej
trzydniowej tragedii dziejowej wybrać dzień drugi i drugą godzinę po południu. Szło więc
teraz o to, aby stanąwszy na terenie wybrać miejsce, z którego publiczność ma oglądać
panoramę i aby na każdym punkcie widnokręgu działo się to, co w rzeczywistości
dnia tego się działo. (W. Kossak, Wspomnienia, oprac. K. Olszański, Warszawa 1973,
s. 103–104).
Prace nad panoramą poprzedziło sporządzenie czterech wstępnych szkiców kompozycyjnych, każdy o wymiarach 120 × 300 cm, przeniesionych później w częściowo
zmodyfikowanym wariancie na płótno w formacie 1500 × 12000 cm – analogicznym
jak w przypadku Panoramy Racławickiej. Według ustaleń, całość kompozycji figuralnej
leżała po stronie Kossaka, którego wspomagał jego kuzyn Pułaski, pejzażem oraz obozem
maruderów w Studziance i mostem pieszych zajmował się Fałat przy asyście Wywiórskiego,
Stanisławskiego i Piotrowskiego. Zachował się interesujący przekaz artystki Pii Górskiej,
odsłaniający metody pracy nad „Berezyną”:
Kilku dobrych polskich malarzy zebrało się w tym mieście pod batutą batalisty
Wojciecha Kossaka i rozpoczęło malować z wrodzoną sobie werwą kulisty obraz, przedstawiający słynne przejście Berezyny (…) Byli wszyscy w trakcie malowania, przejęci,
zapaprani farbami, weseli i pełni pomysłów (…) Widok był przedziwny! Wszędzie drabiny,
paki, rusztowania, tu walające się pędzle szerokości dłoni, tam miski napełnione cieczą
różnorodnych farb, a przy nich kartki z napisami: „śnieg w cieniu”, „niebo”, „most”,
„horyzont”, „lasek” (…) Wszędzie malowanie na metry wedle oznaczonych próbek, praca
zaplanowana, fabrykowanie przestrzeni i optycznych złudzeń (…) wszystko plastyczne
i żywe (…) Bawił mnie widok pierwszego planu, na którym nie mogłam w żaden sposób
poznać, który wóz jest malowany na płótnie, a który prawdziwy i z drzewa (P. Górska,
Paleta i pióro, Kraków 1956, s. 179).
Panorama powstała w Berlinie w budynku przy Herwarthstrasse 4, a prace nad nią
trwały 16 miesięcy. Ukończone dzieło zostało po raz pierwszy udostępnione szerszej
publiczności w kwietniu 1896 roku. Następnie panorama była eksponowana w Warszawie
(1898), Kijowie (1900) oraz Moskwie (1901). Mimo odniesionego sukcesu i pochlebnej
oceny cesarza Wilhelma, który osobiście zjawił się w pracowni, żeby obejrzeć panoramę
jeszcze w trakcie prowadzenia prac, nie udało się płótna sprzedać, mimo początkowych
nadziei związanych z transakcją po stronie Stanów Zjednoczonych. Początkowo płótno
było przechowywane w zwoju w dwóch skrzyniach w Krakowie. W 1907 r. Kossak
podjął decyzję o pocięciu panoramy na kilkanaście części, przemalowując niektóre partie
pejzażowe Fałata i sprzedając powstałe w ten sposób obrazy pod swoim nazwiskiem.
Oferowany na aukcji obraz został wycięty z większego fragmentu panoramy, przedstawiającego Święty Szwadron (l’Escadron sacré), specjalną jednostkę, powstałą wyłącznie
z oficerów kawalerii, pod wsią Brylowa. Praca stanowi unikatowy dokument, cenny ślad
po panoramie Berezyna i nie pozwala zapomnieć o wyjątkowej historii, opowiadającej
o współpracy wybitnych malarzy nad monumentalnym dziełem.

8
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Rekwizycja,

1875 r.

olej, płótno, 58,5 × 79,5 cm
sygn., dat. i opisany l. d.: 18 Alfred.
W. Kowalski 75 Monachium
Reprodukowany:
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski,
Suwałki 2017, s. 52
– „Tygodnik Ilustrowany”, 1876, t. 34
(893), półr. II, s. 292 (reprodukcja
drzeworytu na podstawie obrazu, sygn.
i dat. na płycie w p. d.: Alfred Wierusz
Kowalski 75; opisana u dołu: Rekwizycya. Kopia obrazu Alfreda Kowalskiego
w Monachium)
Wzmiankowany:
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski,
Suwałki 2017, s. 24
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski
1849–1915, Warszawa 2011, s. 87
Proweniencja:
– prywatna kolekcja, Stany Zjednoczone
(Kalifornia)
– prywatna kolekcja, Europa
Ekspertyza Elizy Ptaszyńskiej, kustosz
Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Obok J. Brandta i W. Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na stałe przebywających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej Klasie
Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie
w akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r.
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie,
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in.
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów

cena wywoławcza: 450 000 zł

należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem

estymacja: 650 000 – 850 000 zł

wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.
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A. Wierusz-Kowalski, Rekwizycja, reprodukcja drzeworytu, Tygodnik
Illustrowany 1876, t. 34 (893), półr. II, s. 292

Narzekano wprawdzie głośno na „rekwizycje” i rzeczywiście było o co, do
każdej bowiem wsi, do każdego miasteczka przychodziły listy komendantów
z rozkazem dostawienia wielkich ilości zboża, chleba, soli, bydła, pieniędzy,
i często owe rozkazy przechodziły możność, zwłaszcza że gdy wyczerpano
jedne zapasy, żądano drugich; kto zaś nie płacił, temu przysyłano egzekucję,
która w trójnasób tyle brała.
Henryk Sienkiewicz, Potop
Oferowany w katalogu obraz jest jednym z pierwszych dzieł, powstałych we
wczesnym okresie monachijskim z życia artysty – wysoko ocenianych przez
historyków sztuki. Jak pisał Andrzej Ryszkiewicz: Najciekawiej w wielkim
dorobku Wierusza Kowalskiego rysują się kompozycje najwcześniejsze,
powstałe w orbicie malarskich doświadczeń Maksa Gierymskiego i Brandta,
włączające się w warszawsko-monachijski nurt małomiasteczkowego
realizmu i rodzajowości.
(A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm,
Historyzm, Realizm, Warszawa 1989, s. 324).
Prace te znane są przeważnie z drzeworytniczych reprodukcji, które ukazywały się w polskiej prasie. Tak było w przypadku Rekwizycji, która jeszcze
do niedawna była kojarzona jedynie z reprodukcji opublikowanej na łamach
„Tygodnika Ilustrowanego” w 1876 r., do czasu jej odkrycia w prywatnej
kolekcji w Stanach Zjednoczonych (zob.: „Tygodnik Ilustrowany”, 1876, t. 34
(893), półr. II, s. 292). W momencie powstawania dzieła malarz posiadał
już własną pracownię oraz miał już za sobą około roczny pobyt w Akademii
Sztuk Pięknych. Był także świeżo po malarskich studiach w prywatnym
atelier Józefa Brandta, pod którego wpływem pozostawał i z którym łączyły
go do końca życia życzliwe stosunki. Przedstawiony temat ikonograficzny
był inspirowany utworami literackimi, nawiązując do kultury sarmackiej, na
co wskazują kostiumy ukazanych postaci. W Rekwizycji przykuwa uwagę
opanowana przez artystę do perfekcji umiejętność stosowania skrótów
perspektywicznych, bardzo dobra znajomość budowy anatomicznej zwierząt,
dbałość o detal, dopracowana kompozycja... Każdy fragment dzieła świadczy
o świetnie opanowanym warsztacie malarskim. Pozostałymi obrazami,
w których artysta podejmował temat kultury sarmackiej były: Ciekawa
nowina, Na zwiadach oraz Rozjazd na kwatery za czasów paska.
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9
Jan Konarski
(1850–1918)

Wóz
olej, płyta, 32,5 × 47 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: JKonarski

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm.

cena wywoławcza: 9 000 zł

w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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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.

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.
Prezentowany obraz to jedna z pierwszych realizacji „Wizji Napoleona...”
w twórczości artysty.

10
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wizja Napoleona w odwrocie
spod Moskwy, 1921 r.
olej, płótno, 95 × 143 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1921

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,

cena wywoławcza: 29 000 zł •

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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11
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z koniem,

1937 r.

olej, tektura, 39 × 29 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: Jerzy Kossak/1937
na odwrocie okrągły stempel autorski
z napisem wokół JERZY KOSSAK Kraków
pl. Kossaka 4, z nr pośrodku: Nr. 365;
oraz odręczny napis: Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/Jerzy Kossak.

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,

cena wywoławcza: 7 000 zł •

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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12
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Wilki na Polesiu,

1927 r.

olej, płótno, 99 × 148 cm
sygn. i dat. l.d.: Cz. Wasilewski 1927/
Warszawa
na odwrocie nalepka H. T. KUNERT z odręcznym napisem: Czesław Wasilewski./
Wilki/na Polesiu

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgow.
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał
do stylow wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczegolnie w werystycznym stosunku
do natury. Niektore prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”

cena wywoławcza: 19 000 zł

z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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13
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-

Sanna
olej, płótno 60 × 90 cm
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski

Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgow.
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał
do stylow wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczegolnie w werystycznym stosunku
do natury. Niektore prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”

cena wywoławcza: 15 000 zł

z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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14
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Na targu
olej, płótno, 81 × 121 cm
sygn. l. d.: Leszek Piasecki

Malarstwa uczył się we Lwowie w Szkole Przemysłu Artystycznego. Prywatne lekcje rysunku
pobierał u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. W okresie
1946–52 studiował w krakowskiej Akademii, pod kierunkiem takich artystów jak: Fryderyk
Pautsch, Ignacy Pieńkowski, Jerzy Fedkowicz. Wiele nauczył się w pracowni Jerzego Kossaka,
z którym też łączyła go serdeczna przyjaźń. Współpracował z tygodnikiem Panorama. Był
również konserwatorem obrazów. W 1974 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zamieszkał na

cena wywoławcza: 14 000 zł •

stałe. Związany ze Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha“, której był prezesem w latach

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

1985–86. Swoje prace prezentował w Krakowie, Warszawie, Wiedniu, Moskwie.
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15
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Targ na „Górce” w Borysławiu
z widokiem na szyby naftowe,
1908 r.

olej, deska, 21,5 × 36,5 cm
w passe-partout
sygn., dat. i opisany l. d: Targ na „Górce”
w Borysławiu 1908 |Tadeusz Rybkowski
na odwrocie papierowa nalepka z odręcznym
napisem: Wystawa (nieczytelnie)/ Targ na
„Górce”/ (nieczytelnie)/ Tadeusz Rybkowski

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta.
W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go
tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał

cena wywoławcza: 15 000 zł

się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne,

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

wykonywał ilustracje do czasopism.
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16
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Koloseum,

1882 r.

olej, deska mahoniowa fazowana,
13 × 26 cm
sygn. i dat. p. d.: A Świeszewski 1882
na odwrocie dwie naklejki: inwentarzowa
z nazwiskiem autora oraz monachijskiego
najprawdopodobniej, składu materiałów
malarskich

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera.
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał
się na dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem

cena wywoławcza: 13 000 zł

u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku,

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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Dorobek twórczy Aleksandra Świeszewskiego jest słusznie kojarzony z niezwykle malowniczymi pejzażami, w których artysta w mistrzowski sposób potrafił oddać skąpane w blasku
zachodzącego słońca łańcuchy gór, nasycając w ten sposób wychodzące spod jego pędzla
dzieła aurą głębokiej nastrojowości. Jako jeden z reprezentantów polskiej szkoły monachijskiej,
przekuwał założenia malarstwa stimmungowego na grunt swoich wspomnień z podróży po
Włoszech, Bawarii i Szwajcarii. Wojaże te w dużym stopniu stanowiły inspirację i natchnienie
dla artysty w poszukiwaniu motywów malarskich, kształtując tym samym trzon jego dorobku
artystycznego.
Gdy w kwietniu 1896 spuścizna Świeszewskiego została wystawiona w Kunstvereinie, można
było stwierdzić, jak bardzo był oddany sztuce. Każde studium pokazuje, jak potrafił z wielką
techniczną umiejętnością oddać szlachetnie rozumianą, głęboko odczutą naturę. Niezależnie
od tego, czy były to bardziej mu odpowiadające pogodne nastroje, czy poważniejsze motywy,
wszystkie przenikał poetycki urok.
Wspomnienia pośmiertne (Nekrologe) poświęcone Polakom – członkom Kunstvereinu,
[w:] H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim
w latach 1828–1914. Materiały źródłowe, Kraków [b.r.], s. 97.

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 roku

17

wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera.

Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Rozżarzone Alpy,

1877 r.

olej, deska, 32 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: A. Świeszewski 1877

Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał
się na dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem

cena wywoławcza: 17 000 zł

u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku,

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.

40

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

18
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Madonna,

ok. 1917 r.

olej, tektura, 45 × 50,5 cm
sygn. p. d.: Władysław Wankie
Pochodzenie:
Kolekcja Marcina Marczewskiego, Warszawa (przynajmniej do 1989 r.)
Kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
Władysław Wankie 1860–1925. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe
w Warszawie, 1989
Reprodukowany:
Władysław Wankie 1860–1925.
Wystawa monograficzna. Katalog dzieł
istniejących i zaginionych, oprac. L. Skalska-Miecik, E. Micke, MNW, Warszawa
1989, s. 78, nr kat. I 46
Prawdopodobnie identyczny z obrazem
Madonna wystawionym w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
w roku 1917.

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej
Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego,
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. Zajmował 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

cena wywoławcza: 46 000 zł

nastrojem ciszy i skupienia, unaoczniając harmonię

estymacja: 60 000 – 75 000 zł

człowieka z naturą.
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„Jacek Malczewski, wyjątkowo wrażliwy na piękno krajobrazu włączał go do wszystkich
niemal gatunków swego malarstwa, niemniej jednak za pejzażystę się nie uważał (…) miał
się wyrażać że od 40 lat maluje polską duszę” (…) Jak wspominał w 1925 roku, iż „zawsze
tłumaczył Wyspiańskiemu, że Polska to te pola, miedze, wierzby przydrożne, nastrój tej wsi
o zachodzie słońca, ta chwila tak jak teraz – to wszystko jest bardziej polskie niż Wawel, to
jest to, co artysta – Polak powinien się przede wszystkim starać wyrazić”
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski. Życie i twórczość, 2015, s. 60, 63).

Tę wyjątkową wrażliwość artysty na piękno natury zawiera wiersz Malczewskiego z 1898 r:
Wracaj do mnie, do naszych stron
Gdzie szumi sosna, złoci się klon
Gdzie brzoza biała liście rozwiała
na sinym nieba tle
Słuchaj w ponurym wichru poświście
W szmerze tajemnym gdy lecą liście
z zapachem ziół i szarych pól
Ja tobie żal, ja tobie ból
Ja tobie serce ślę

19
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Moczary
olej, płótno, 26,2 × 21 cm
sygn. l. g.: Polesie/J. Malczewski
na odwrocie nalepki z Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu: 1) z wystawy
monograficznej Jacka Malczewskiego
w 2004 r, 2) nalepka depozytowa
Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu.
Do obrazu dołączona jest opinia p. Anny
Tyczyńskiej z 1997 r.
Wystawiany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 24 października 2002 – 15 lutego 2003, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
kwiecień 2001 - listopad 2001
To Ci śliczności. Impresje z „Chłopów”
Władysława Reymonta. Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, wrzesień 2000
– kwiecień 2001.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, październik 2004 – styczeń 2005
Brandt, Chełmoński, Gierymski... W Monachium, w Paryżu, w Orońsku, 14 grudnia
2012 – 10 lutego 2013 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
Reprodukowany i opisywany:
Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2002 r,
[katalog wystawy], nlb.
To Ci śliczności. Impresje z „Chłopów”
Władysława Reymonta. Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, s. 5 (opis)
Zofia Katarzyna Posiadała, Jacek Malczewski
(1854–1929). W 150. rocznicę
urodzin i 75. rocznicę śmierci, [katalog wystawy],Radom 2004, s. 42 (ilustr), s. 176.
A. Król, Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Monachium, w Paryżu, w Orońsku,
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
2012 r., str. 44 (ilustr.)
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska

Jacek Malczewski (1854–1929). W 150.

cena wywoławcza: 50 000 zł

rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci,

estymacja: 100 000 – 120 000 zł
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20
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Pożegnanie,

1903 r.

olej, płótno, 58,5 × 42 cm
sygn. p. d.: A.Kozakiewicz
na odwrocie napis: „Kochanemu An (…)
Szubertowi/Przyjaciel/A.Kozakiewicz/
Warszawa, październik/1903

Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w Akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868-1871.
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe,
portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach historycznych, a zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. Odznaczony medalami na wystawach,

cena wywoławcza: 52 000 zł

m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Zjednoczonych i Anglii.
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Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel młodej polski. W okresie 1875–1886 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium,
a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa

21
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Przyłapani kochankowie
olej, tektura, 54,5 × 67 cm
sygn. l. d.: WT

z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią.
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów.
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą.

cena wywoławcza: 32 000 zł

Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko

estymacja: 38 000 – 42 000 zł

artystyczne przełomu wieków.
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22
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż,

1906 r.

olej, płótno, 120 × 161 cm
sygn. i dat. l. d.: 1906 STANISŁAW
CZAJKOWSKI
na odwrocie naklejka wystawowa
z TPSP w Krakowie (?): Autor Czajkowski
Stanisław/Adres Kraków/Dzieło: Pejzaż/
Rodzaj ol (ej)

Stanisław Czajkowski studiował w akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także w Académie Julian w Paryżu. Był bratem także malarza- Józefa. Odbył wiele podróży artystycznych
po Europie, odwiedzał też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami
świata artystycznego, zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego wesela

cena wywoławcza: 38 000 zł •

Rydla, opisanego przez S. Wyspiańskiego w dramacie: „Wesele”. Artysta wyszedł ze szkoły

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Stanisławskiego, który zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.
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Alfons Karpiński był genialnym portrecistą kobiet. Zafascynowany ową złożonością natury
kobiecej, malował piękne paryżanki, znane aktorki czy wykwintne damy z niezwykłą subtelnością i wrażliwością. Pasja i talent malarza zostały zauważone przez krytykę i docenione
przez ówczesne damy. Stał się malarzem, któremu kobiety najchętniej pozowały. To właśnie
za owe niezwykłe portrety kobiece został nagrodzony w postępowym Instytucie Propagandy
Sztuki w 1937 r. Kobiety na obrazach Karpińskiego to „nie ta typowo polska kobieta Matejki,
dostojnie rozważna, dźwigająca z godnością czar swej cnoty, lub ta z bolesną zadumą
Grottgera, nie ta o wychudzonych, długich linjach Wyspiańskiego, lub stylizowana święta
Mehoffera, nie rozszalała namiętnością Podkowińskiego, lub leniwa w przepychu bujnego
ciała Żmurki, marmurowo zimna Czachórskiego, posągowa, a zawsze niemal tragiczna
Malczewskiego, anemiczna, wydelikacona Axentowicza, chlubiąca się swym ciałem, na
którem tak czarodziejskie stwarza symfonje kolorystyczne Weiss, nie cicha, zadumana,
mieszczańsko -pokorna Hoffmana, nawet nie elegancko wystrojona, efektownie pozująca,
najskrupulatniej na wszystkie sposoby wymalowana, Szańkowskiego. Progenitura kobiety
Karpińskiego sięga Paryża — jest w prostej linji koleżanką przeważnie tych z nad Sekwany,
które zalatują ostrą wonią perfum, czasem szminki, które czuć zacisznym buduarem,
gdzie jest miejsce tylko na dwoje — w oczach których znać kuszące zapowiedzi. Tylko od
tych swoich koleżanek jest... z konieczności, bardziej powściągliwa, pozuje przeważnie do
połowy, pięknie ubrana a nie, jak tamte, często tylko w pończoszkach. Prawie się czuje, że
nie może wysiedzieć tak cnotliwie-spokojnie, strzela więc podkrążonemi oczyma i rozchyla
tylko nakarminowane usta, po których błąka się jakaś obietnica zakazana. Wszystko jedno,
czy to jest modelka czy tzw. dama z towarzystwa. Bo tkwi w Karpińskim, nawet wtedy, kiedy
maluje osoby z towarzystwa, jakaś chęć, świadomie czy podświadomie, do odkrywania,
domyślania się w kobiecie więcej kokieterii niż duszy, więcej ukrytej namiętności, niż spokoju.”
„Schroeder”, 1927/28, s. 302–304., [cyt. za:] Alfons Karpiński 1875–1961,
katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Sandomierz 2001, s. 22–23
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W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-

Alfons Karpiński

kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12,

(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret kobiety w wieczorowej
sukni, 1952 r.
olej, tektura, 100 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: A.Karpiński 1952
na odwrocie autorski napis

wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907
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 wystawach 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. W swoich pracach potrafił
uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę kobiecej

cena wywoławcza: 38 000 zł •

tajemniczości. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach wyrazu –

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroka plamę barwną.
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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.

24
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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 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 wystawach 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

cena wywoławcza: 70 000 zł ●

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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25
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Wnętrze dworu
olej, płótno, 61 × 74 cm
sygn. l. d.: Ign.Pieńkowski
Wystawiany:
Ignacy Pieńkowski (1877–1948).Malarz
z Podlasia, Muzeum Rolnictwa im. Ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18
czerwca – 18 sierpnia 2018 r.,

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

cena wywoławcza: 6 500 zł •

granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również

estymacja: 9 000 – 13 000 zł

portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.

56

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

26
Jan Moniuszko
(1853 Wilno – 1908 Warszawa)

Amory
olej, deska mahoniowa, 45 × 35,5 cm
sygn. p. d.: J. Moniuszko
na odwrocie tektury nalepka składu
farb i przyborów artystyczno-malarskich
Juliana Burofa w Warszawie
na ramie nalepka zakładu pozłotnictwa
i oprawy obrazów Władysława Twardego
w Warszawie

Malarz, był synem kompozytora Stanisława Moniuszki. Swą artystyczną naukę rozpoczął
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 technikę 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

cena wywoławcza: 5 500 zł

miejsce zbiorowa wystawa jego prac. Jego twórczość charakteryzuje bardzo dobrze dobrana

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

kompozycja przedstawianych scen. Artysta w doskonały sposób operował barwą oraz linią.

58

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

27
Jan Moniuszko
(1853 Wilno – 1908 Warszawa)

Strzała amora
olej, płótno naklejone na tekturę (?),
45 × 35,5 cm
sygn. p. d.: J. Moniuszko
na odwrocie tektury nalepka składu
farb i przyborów artystyczno-malarskich
Juliana Burofa w Warszawie
na ramie nalepka zakładu pozłotnictwa
i oprawy obrazów Władysława Twardego
w Warszawie
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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28
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

1950 Kraków)

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

Tulipany
olej, płótno, 50,5 × 65,5 cm
sygn. l. d.: WWeiss
na odwrocie oznaczenia inwentaryzacji
spuścizny po artyście: 1145/WW

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 1909 r. jego prezesem.
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. 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

cena wywoławcza: 20 000 zł •

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 30 000 – 34 000 zł

martwe natury.
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29

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie

Zofia AlbinowskaMinkiewiczowa

wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz

(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła

W salonie
olej, tektura, 36,5 × 41,5 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: Zofia Albinowska

w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje.

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

62

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

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

30
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Martwa natura z kwiatami
i jabłkami, ok. 1919 r.
olej, tektura, 69,5 × 49 cm
sygn. po prawej: aneri

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

cena wywoławcza: 8 000 zł •

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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31
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci przy karmniku dla ptaków,
1960 r.

olej, płyta, 35 × 80 cm
sygn. i dat. śr. d.: Wlastimil/Hofman/1960

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 17 000 zł •

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 20 000 – 24 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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32
Jan Kuśmidrowicz
(1886 – około 1938)

Lwów,

1923 r.

olej, tektura, 28 × 47 w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Jan Kuśmidrowicz
1923

Artysta malarz związany ze środowiskiem lwowskim. W latach 1923-1938 prezentował swoje
prace na wystawach TPSP w Lwowie. W 1930 roku w TZSP w Warszawie odbyła się wystawa
jego prac. Kuśmidrowicz zasłynął przede wszystkim jako autor obrazów z przedstawieniem
architektury Lwowa oraz okolic. Malował również pejzaże z Podkarpacia, z wybrzeża bałtyc-

cena wywoławcza: 9 500 zł

kiego, Mazowsza i Polesia. Nie stronił także od malowania martwych natur, scen figuralnych

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

czy portretów. Jego obrazy należą do zbiorów m.in. Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej.
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33
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Lwowskie przekupki
olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. l.d.: EErb

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.

cena wywoławcza: 7 000 zł

Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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34
Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę

(1866 Igołomnia k. Miechowa –

kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

1940 Kraków)

i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,

Dwie kobiety,

1896 r.

olej, płótno, 45 × 58 cm
sygn. i dat. p. d.: W.Wodzinowski/1896/
Kraków

ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie

cena wywoławcza: 5 000 zł

obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

przedstawienia.
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35
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa –
1940 Kraków)

Rozmowa
olej na tekturze, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: W. Wodzinowski
na odwrocie potwierdzenie autentyczności
z 1951 roku wystawione przez „Salon
Obrazów Spółdzielnia Pracy Artystów
Plastyków przy Z.Z.P.A.P. z ODP. [owiedzialnością] UDZ. [iałowca] w Krakowie
ul. Wiślna 11”
cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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36
Fryderyk Pautsch

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego,

(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-

Jesienny jarmark
olej, płótno na płycie, 65 × 91 cm
sygn. l.d.: FPautsch

kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej.
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął

cena wywoławcza: 60 000 zł •

w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował

estymacja: 75 000 – 85 000 zł

pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.

70

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

37
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

W lesie
olej, płótno, 36 × 69,5 cm
sygn. l. d.: A.Setkowicz

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-

cena wywoławcza: 11 000 zł

towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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38
Richard Kant
(19–20 w.)

Henryków – opactwo cysterskie
olej, płyta, 46 × 62 cm
sygn. p. d.: Rich.Kant/Breslau
Widok na opactwo cystersów w Henrykowie
ukazany z drogi z Wrocławia do Strzelina.
Jest to jeden z najbardziej okazałych barokowych zespołów klasztornych na Śląsku.

Richard Kant należy do tych artystów, których obrazy znane są kolekcjonerom, niestety
niewiele wiadomo o jego życiu. Malował znakomite pejzaże z Dolnego Śląska jak i z Karko-

cena wywoławcza: 4 400 zł

noszy. Tworzył zarówno w technice olejnej jak i w akwareli. Jego obrazy emanują doskonałą

estymacja: 6 000 - 8 000 zł

kolorystyką i zrównoważoną kompozycją.
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„Obrazy autorstwa Rychter-Janowskiej, reprodukowane na świątecznych kartach pocztowych
wydawanych z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, cieszyły
się szczególnym uznaniem, ponieważ artystka, jak nikt inny, potrafiła oddać magię i nastrój
tych ważnych w naszej tradycji świąt. Atmosfera i nastrój towarzyszący świętom wprost
emanowały z jej kart. Wydano wiele świątecznych kart z reprodukcjami jej obrazów: Ze
święceniem, Pierwsza gwiazdka, Wieczerza wigilijna, Wigilia, Opłatek.
Rychter-Janowska wspomina w pamiętniku o znaczeniu tradycji w jej rodzinie, nadmieniając,
ze świętom zawsze towarzyszyły podniosły nastrój i rodzinna, pełna miłości atmosfera.
Wielokrotnie podkreślała, jak ważne i radosne dla niej samej i jej rodziny były spędzane
wspólne święta. Pisała: „Boże Narodzenie, tak zawsze uroczyście i z tradycją polską
obchodzone było dla nas tak ściśle ze sobą związanych krwią i wielką miłością rodzinną
i uroczystym okresem. ”
Bogdan Podgórski, „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska
1868–1953”, Kraków 2015, s. 169–170.

39
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Boże Narodzenie
olej, tektura, 16 × 23,5 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego.
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in.
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie.
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni.

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

przedstawieniach dworków.
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40
Wojciech Weiss

„Rozkoszuję się światłem, słońcem, oddechem morza..., przede mną rozkoszne palmy

(1875 Leorda na Bukowinie –

i stopione z niebem morze..., maluję dużo, zachwycam się barwami..., cuda mnie otaczają...”

1950 Kraków)

Niestrudzenie notuje wszelkie zjawiska, malachitową barwę morza i ten niespotykany

Pejzaż z Riwiery Francuskiej,
około 1925 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
38 × 43 cm
sygn. l. d.: WW
na odwrocie pieczęć z faksymile podpisu
artysty
cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
76

w polskim krajobrazie kolor ziemi i ostry błękit nieba. Codziennie wyrusza w plener, czasami
nawet opuszcza gościnny dom Sperlingów w Nicei, aby udać się do Villefranche na kilkudniowy pobyt. „Chcę być sam na sam ze sobą”, by samotnie obcować z pięknem natury,
by skupić się na malowaniu, nie zważając nawet na złą pogodę.(…) Po powrocie znad
Morza Śródziemnego Weiss pokazuje pejzaże olejne, akwarele oraz grafiki na bieżących
wystawach. „W gmachu Towarzystwa Sztuk Pięknych przedstawia się bardzo zajmująco
zbiorowa wystawa, obejmująca dwie sale, prac prof. Wojciecha Weissa. Są to studia olejne
i akwarelowe z podróży do Włoch (Wenecja) i na Riwierę francuską, prawdziwe klejnoty
kunsztu malarskiego, fascynujące wprost subtelnością koloru i zręcznością techniki” – donosi
kronika artystyczna „Sztuk Pięknych” w 1926 roku.
źródło: R. Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri, 2007, s. 11
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

41
Artur Wasner
(1887 Łaziska Średnie –
1938 Dąbrowica/k. Szczodrego)

Zakole rzeki
olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. l..d.: A. Wasner
na krośnie ponownie sygnowany: Artur
Wasner
na odwrocie nalepka z Muzeum Miejskiego Wrocławia
Wystawiany:
Artur Wasner. Wrocławki impresjonista. Muzeum Miejskie Wrocławia,
20.04–23.06.2007

Studia artystyczne odbył w latach 1906–1909 we wrocławskiej Królewskiej Szkole Rzemiosła
Artystycznego. Kształcił się pod okiem Eduarda Kaempffera i Carla Ernsta Morgensterna.
Wiele podróżował – między innymi do Holandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Rosji. We
Wrocławiu w 1915 rok założył prywatną szkołę malarstwa. Wasner w swojej twórczości
przede wszystkim sięgał po motywy pejzaży, chociaż w jego malarskim ouvre nie zabrakło

cena wywoławcza: 9 500 zł

i również martwych natur, portretów, aktów. Wiele z jego prac należą do kolekcji Muzeum

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Narodowego we Wrocławiu.
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Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się w Szkole Rysunkowej u Wojciecha
Gersona, a jednocześnie pracował malując portrety z fotografii. Naukę kontynuował w latach
1897–1902 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wyczółkow-

42

skiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił swoje

Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Kapiące się,

1912 r.

olej, płótno, 63 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: ANeumann/1912

umiejętności w pracowni J.-P. Lorrainsa w Akademie Julian. Podczas pobytu we Francji
zwiedził Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem
i Nowym Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 r. do
Stanów Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925-27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk
Pięknych i Przemysłu Artystycznego „Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów
Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, a od 1936 r. był członkiem ZPAP. Uważany jest za jednego
z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki
Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, a także polskie krajobrazy i rozsłonecznione

cena wywoławcza: 14 000 zł

wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty, malarz

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

syntetyzuje kolejne plany, wydzielając je miękkim obrysem
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43
Konstanty Mackiewicz
(1894 Małoryta/k.Brześcia – 1985 Łódź)

Przed katedrą
olej, sklejka, 77,5 × 73,5 cm
sygn. l. d.: K. MACKIEWICZ

Studiował w Odessie i w Penzie oraz w Moskwie w Wyższej Artystycznej Naukowo-Technicznej
Pracowni pod kierunkiem W. Kandinsky`ego. Od 1922 r. przebywał w Polsce. Członek
Stowarzyszenia Artystów Plastyków Rytm i Start. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, m.in.
w warszawskiej Zachęcie i w Salonach IPS-u, a za granicą w Brukseli (1933), w Paryżu
(1937; dwa złote medale) i w Nowym Jorku (1939). Nawiązywał do założeń kubizmu,

cena wywoławcza: 20 000 zł •

futuryzmu i koloryzmu. Znany przede wszystkim z perfekcyjnych pejzaży i martwych natur,

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

sielskich polskich widoków malowanych w konwencji koloryzmu
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44
Jerzy Karszniewicz

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1895-1901 u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Me-

(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

hoffera. Był w „klasie pejzażowej” Jana Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ

Pejzaż panoramiczny
olej, płótno, 33,5 × 89 cm
sygn. l. d.: Jerzy Karszniewicz

na późniejszą twórczość artysty. Naukę kontynuował w Paryżu w École des Beaus-Arts
u Jeana Léona Gérôme`a. Był członkiem cechu „Jednoróg”, Grupy „Zero” i Powszechnego
Związku Artystów Polskich Niezależnych. Uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim
TPSP, w warszawskiej Zachęcie, w Poznaniu, czy we Lwowie. Pierwsza indywidualna
wystawa artysty miała miejsce w 1933 roku w TPSP w Krakowie. Twórczość artysty to

cena wywoławcza: 12 000 zł

przede wszystkim malarstwo pejzażowe. Malował szerokimi i miękkimi plamami barwnym,

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

zazwyczaj na niewielkich formatach, były to widoki okolic Krakowa i Wieliczki.
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45
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Portret mężczyzny
olej, płótno najlejone na tekturę,
55,5 × 45,6 cm
sygn. i dat. p.g.: Kaz. Pochwalski/
Mchn. 1882 (?)
na odwrocie orzeczenie prof. Feliksa
Kopery z 1943 roku

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w akademii
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również we 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

cena wywoałwcza: 15 000 zł

sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał

estymacja: 20 000 - 25 000 zł

wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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46
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk

(1875 Warszawa – 1947 Łodź)

1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-

Martwa natura z homarem
olej, płótno, 35 x 55 cm
sygn. p. d.: I Zygmuntowicz

Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgow.
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał
do stylow wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace jego
nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczegolnie w werystycznym stosunku do
natury. Niektore prace artysty sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” z inicjałem „I”

cena wywoławcza: 9 000 zł

lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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47
Gustav Undersaker
(1887 Inderøya –1972)

Domy,

1932 r.

olej, płótno, 55,5 × 67,5 cm
sygn. i dat. p. d.: G.Undersaker. 32

Artysta malarz pochodzenia norweskiego. Studia artystyczne odbył między innymi w Państwowej Szkole Rzemiosła i Przemysłu Artystycznego w Oslo. Nauki malarstwa pobierał
u Christiana Krohga, Halfdana Strøma i Henrika Sørensena. W 1914 roku wyjechał do Paryża,
gdzie zetknął się z malarstwem Cézanne’a, które wywarło na jego późniejszą twórczość

cena wywoławcza: 2 600 zł •

znaczący wpływ. Obrazy Undersakera należą do wielu kolekcji m.in. w Królewskim Norweskim

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Towrzystwie Naukowym, w Muzeum w Trondheim, w Östersund Museum w Szwecji.
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48
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Wisła pod Wawelem,

ok. 1937 r.

olej, płótno, 50,5 × 66 cm
sygn. p. d.: Aneri
na odwrocie nalepki wystawowe: fragment
nalepki z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie z 1937 r. z numerem 65 oraz opisem pracy; nalepka
z Muzeum Pałacu w Wilanowie z wystawy
Piękno do mnie przyszło 19 kwietnia –
10 czerwca 2007; nalepka z Muzeum
Okręgowego w Toruniu, nalepka
z Muzeum w Brodnicy
Wystawiany:
Wystawa w TPSP w Krakowie, 1937 r.
Piękno do mnie przyszło, Muzeum Pałac
w Wilanowie, 19 kwietnia – 10 czerwca
2007.

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

cena wywoławcza: 5 500 zł •

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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49
Edward Matuszczak
(1906 Tymbark – 1965 Paryż)

Procesja w Żywcu
olej, płótno, 80 × 80 cm
sygn. p. d.: Matuszczak
na odwrocie szkic malarski oraz nalepka
z Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”
w Krakowie

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro

cena wywoławcza: 30 000 zł •

(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi,

estymacja: 38 000 – 45 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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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

50
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Kwitnące drzewo
olej, tektura, 30 × 36 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: aneri

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

cena wywoławcza: 6 000 zł •

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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51
Teodor Ziomek
(1874 Skierniewice – 1937 Warszawa)

Wiosenna łąka
olej, płótno, 66 × 80 cm
sygn. p. d.: T.ZIOMEK.

Nauki rysunku pobierał w Szkole Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona. W latach
1897-1901 kontynuował studia artystyczne w Krakowie w Akademii w pracowniach Leona
Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Przynależał m.in. do Stowarzyszenia Artystów
Polskich „Sztuka”, Stowarzyszenia Artystów „Odłam”, Marynistów Polskich oraz do warszawskiej grupy artystycznej „Pro Arte”. Współpracował z warszawskim miesięcznikiem
„Sfinks”. W twórczości Ziomka przeważają nastrojowe przedstawienia pejzaży z Mazowsza

cena wywoławcza: 7 000 zł

czy Wileńszczyzny. Obrazy artysty nalezą do wielu kolekcji muzealnych, m.in. w Muzeum

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Morskim w Gdańsku.
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52
Czesław Rzepiński

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem

(1905 Strusowa k. Trembowli –

krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan

1995 Kraków)

Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał

Portret kobiety
olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. l. g.: Rzepiński

do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też
jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił

cena wywoławcza: 6 500 zł •

swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym.

estymacja: 11 000 – 14 000 zł

Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku

53
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Dama w zielonej sukni
olej, płótno, 97 × 80 cm
sygn. p. g.: ST. GAŁEK

u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem.
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do
Paryża, a w 1910 r. do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego

cena wywoławcza: 14 000 zł •

krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował

estymacja: 20 000 –25 000 zł

także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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Malarz należący do nurtu kolorystycznego. Józef był starszym bratem Marii Jaremy, malarki
i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne podjął
w krakowskiej ASP w latach 1918–1924. Kształcił się m.in. u Jacka Malczewskiego, Ignacego

54
Józef Jarema

Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza. W 1924 roku wraz z grupą
kapistów wyjechał do Paryża. Po powrocie do kraju w 1931 roku rozpoczął współpracę
z Głosem Plastyków. Rok później został animatorem eksperymentalnego teatru Cricot.
W czasie II wojny światowej Jarema dostał się poprzez Rumunię do armii polskiej, z którą

(1900 Stary Sambor –

przeszedł szlak bojowy pod Monte Cassino. W czasie wojny był współorganizatorem wystaw

1974 Monachium)

artystów-żołnierzy m.in. w Bagdadzie, Tel-Awiwie, Rzymie. Po wojnie pozostał we Włoszech.

Martwa natura z jabłkami
olej, płótno, 55 × 66 cm
sygn. p. d.: J.JAREMA/PARIS

W 1945 roku w Rzymie wraz z artystą Enrico Prampolinim utworzył międzynarodowy „Art
Club” integrujący artystów awangardowych. W 1950 roku wraz z żoną Marią Sperling w Nicei
założył warsztat tkacki. W pierwszej fazie swojej twórczości, Jarema malując przede wszystkim
martwe natury, portrety i pejzaże, zgodnie z założeniami kapistów, skupiał się przede
wszystkim na barwnych walorach przedstawień, kształtując swoje kompozycje kolorem. Po

cena wywoławcza: 19 000 zł •

wojnie artysta zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, z elementami geometrycznymi,

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

budując je za pomocą ekspresjonistycznej pulsującej palecie barw.
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55
Emil Krcha
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Martwa natura z rybami
olej, tektura, 51 × 36 cm
w świetle ramy
sygn. l.d.: E. Krcha
Na odwrocie autorski opis: Emil Krcha
/‘Martwa natura’/olej

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 założycieli 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. Malował pejzaże,

cena wywoławcza: 4 800 zł •

sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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56
Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Krajobraz przed burzą,

1919 r.

olej, płyta, 64 × 101 cm
sygn. i dat. p. d.: D.Thomassin/Munchen
1919

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Początkowo, w latach 1877–1881, kształcił się w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium,
gdzie był uczniem G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo
w monachijskiej akademii pod kierunkiem W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem
artystycznym, będąc jednocześnie w bliskim kontakcie z kolonią artystów w Dachau. Należy
do najbardziej znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu wieków. Malował
głównie w technice olejnej – nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, sceny

cena wywoławcza: 19 000 zł

z życia rybaków i epizody z polowań. Jego prace znajdują się w najlepszych kolekcjach

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

malarstwa m. in. w Nowej Pinakotece w Monachium.
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57
Parsons Charles Knight
(1829 Brystol – 1897 Twerton)

Sztorm,

1881 r.

olej, płótno, 60,5 × 107 cm
sygn. i dat. l. d.: Char.Knight (18)81.

Angielski pejzażysta i marynista, urodzony w Bristolu. W młodości pracował jako marynarz
na morzu. Po podróży do Indii porzucił zawód marynarza i rozpoczął studia malarskie
w Akademii w Bristolu. W latach 1857 – 1895 wielokrotnie wystawiał swoje pejzaże,

cena wywoławcza: 16 000 zł

między innymi w Londyńskiej Akademii Królewskiej oraz w galeriach w Bristolu. Jego prace

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

znajdują się w wielu europejskich galeriach.
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58
Arthur Bouvier

Malarz - marynista belgijskiego pochodzenia, naśladowca tzw. szkoły Tervuren, artystycznego

(1837 Bruksela – 1921)

ugrupowania zawiązanego w 1860 r., będącego odpowiednikiem francuskiej szkoły barbi-

Pejzaż z Antwerpii
olej, płótno dublowane, 60 × 100 cm
sygn. l. d.: A Bouvier

zończyków. Wywodził się z bogatej rodziny, malarstwo zaś uprawiał z czystej pasji. W latach
1866-1903 brał udział w szeregu belgijskich wystaw. W 1878 r. został nagrodzony złotym
medalem za obraz przedstawiający powrót rybaków z połowu. Jego praca zatytułowana
„Eclaircie” z 1880 r. była prezentowana w brukselskich zbiorach muzealnych. Bouvier znany
jest z morskich tematów, malowanych w realistyczny sposób, z wiernym oddaniem ruchu fal.

cena wywoławcza: 23 000 zł

Są to pejzaże nastrojowe, o jasnej palecie barwnej, w których istotną rolę odgrywa światło

estymacja: 28 000 – 30 000 zł

w budowaniu klimatu, w czym kontynuował założenia szkoły Tervuren.
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59
Michael Zeno Diemer

Niemiecki pejzażysta, marynista, ilustrator, muzyk i kompozytor. Studiował w Akademii
Monachijskiej pod kierunkiem Hackl’a. Początkowo jego ulubioną okryte chmurami, żaglowce

(1867 Monachium – 1939

rozbijające morskie fale są to nie tylko malownicze widoki ale również doskonałymi techniką

Oberammergau)

była akwarela, a w późniejszym czasie technika olejna. W 1893 roku wspólnie z Hansem

Trójmasztowiec na morzu
olej, płótno, 59 × 83 cm
sygn. p. d.: M.Zeno Diemer

Wielandtem namalował dioramę z widokiem lodowca, którą zaprezentowano na światowej
wystawie w Chicago. Odbył wiele podróży, m.in. do Islandii, Grecji, Konstantynopola, Brazyli,
Chile, które były jego inspiracją artystyczną. Już we wczesnym okresie Diemer zdobył sławę
jako malarz scen batalistycznych, zarówno na morzu jak i na lądzie. Romantyzm wielkich
wydarzeń historycznych towarzyszył malarzowi również w późniejszym okresie. Osnute

cena wywoławcza: 12 000 zł

chmurami szczyty górskie, żaglowce rozbijające fale morskie to znakomite malowidła,

estymacja: 17 000 – 20 000 zł

wzrokowa uczta skłaniające jednocześnie do chwili zadumy.
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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,

60

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

Marian Mokwa

podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy,

(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na klif,

1959 r.

olej, płótno, 86,5 × 112 cm
sygn. i dat. p. d.: 1959/Mokwa

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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61
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Rybacy na Morzu Północnym,
ok. 1960 r.

olej, płyta, 65 × 115 cm
sygn. p. d.: Mokwa
na odwrocie opisany
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty
Wystawiany:
Marian Mokwa (1889–1987). Wierny morzu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1998
Reprodukowany:
Marian Mokwa (1889–1987). Wierny
morzu, Gdańsk 1998, nr kat. 92, il. str. 58
Wojciech Zmorzyński, Marian Mokwa, malarstwo, Pelplin 2003, nr kat. 90., il. s. 134

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

cena wywoławcza: 12 000 zł

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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62
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Łodzie
olej, tektura, 17 × 18,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: aSuchanek

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie
w Bydgoszczy u L. Wyczołkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistow Polskich,
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został
wspołzałożycielem Związku Plastykow Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywow należały jednak rownież kwiaty, malowane
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych,

cena wywoławcza: 1 200 zł •

otrzymał wiele nagrod, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Panorama Gdyni).
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63
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na kościół św. Katarzyny
w Gdańsku
olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: Mokwa

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

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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64
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański –
2005 Gdynia)

Nad morzem
olej, płótno, 51 × 70 cm
sygn. l. d.: H.Baranowski
na odwrocie autorska nalepka

Studiował w PWSS P 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

cena wywoławcza: 3 800 zł •

życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

65
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Na brzegu
olej, płótno, 50 × 71 cm
sygn. p. d.: Mokwa

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

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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Artysta malarz, rysownik, scenograf. Już podczas nauki w gimnazjum ujawnił się talent artystyczny artysty, który bardzo lubił rysować; wtedy tez podejmował pierwsze malarskie próby.
Po zakończeniu I wojny światowej, podczas to której walczył w szeregach armii austriackiej,
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rozpoczął studia artystyczne kolejno w Krakowie, w Wiedniu, Paryżu oraz we Lwowie.

Fryderyk Kleinmann
(1897 Lwów – 1943 Janów k. Lwowa )

Niosący wodę,

1937 r.

technika mieszana, tektura, 64 × 44 cm
sygn. i dat. p. d.: FRYC/KLEIN/MANN
937

Kleinman po mistrzowsku posługiwał się różnymi technikami malarskimi, często łącząc je
ze sobą. W swoich obrazach przedstawiał sceny rodzajowe, często z motywami żydowskimi.
Malował również portrety, pejzaże, miejskie weduty, martwe natury. Zasłynął również jako
karykaturzysta, a swoje satyryczne rysunki zamieszczał na łamach tygodników satyrycznych,
m.in. w „Szczutku”. Swoje prace Kleinman prezentował na wystawach w Warszawie oraz we
Lwowie. W 1935 roku odbyła się indywidualna wystawa dorobku artystycznego artysty. Przed
wybuchem II wojny światowej niemalże całkowicie swoją twórczość poświęcił scenografii.
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa, gdzie artysta został uwięziony w tamtejszym
getcie. Potem został wywieziony do obozu w Janowie, w którym zginął najprawdopodobniej

cena wywoławcza: 54 000 zł

jesienią 1943 roku. Prace Kleinman to ogromna rzadkość na rynku sztuki. Niemalże cały

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

dorobek artysty został zniszczony w czasie II wojny światowej.
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Wystawiany:
– Artur Nacht-Samborski (1898–1974). Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe w Gdańsku 1978
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki
Współczesnej „Zachęta”, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
1999
– Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska ‘Arsenał’, Poznań 2009, Galeria
Sztuki Wozownia w Toruniu, Galeria Sztuki w Legnicy, MBWA w Lesznie, Wałbrzyska
Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, 2010
– Artur Nacht-Samborski – Malarstwo, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2013
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974.Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, Muzeum
Sopotu 2013–2014
Literatura:
– Malarstwo polskie 1766–1945.Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Poznań 2005, poz. 949, rep. s.164
– Artur Nacht – Samborski (1898–1974). Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe w Gdańsku 1978, katalog poz. 31
– Joanna Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej piękności, [w:] Myśląc o obrazach, Warszawa
1994, s. 103
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Sztuki
Współczesnej „Zachęta”, Poznań 1999, katalog poz. 29 (opisany jako „Portret torreadora”),
rep. s. 168
– Artur Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2009, rep.
str. 37, opisywany: s. 96
– Artur Nacht-Samborski – Malarstwo, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 2013,
opisany s. nlb
– Artur Nacht-Samborski 1898–1974.Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, Muzeum
Sopotu 2013–2014, opisany s. 32
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Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret torreadora,

ok. 1939

olej, płótno, 55 × 46 cm
niesygnowany
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

W latach 1917–1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego ( z przerwą w l. 1920-1923 przebywając
w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał
do Paryża, gdzie z niewielkimi przerwami pozostał do 1939 r. Na początku artysta w swoich
pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność
w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował
w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu
oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował przeważnie te same motywy, takie
jak akty, martwe natury. Nacht – Samborski niechętnie brał udział w wystawach. Jednym
z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1959 r.
W latach 1946–49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku

cena wywoławcza: 48 000 zł

z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., z przerwą w okresie 1950–1952, profesorem

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

warszawskiej ASP.
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Prezentowany obraz wiąże się z pobytem malarza
w Hiszpanii latem 1934 r. i kolejną podróżą wraz
z Zygmuntem Menkesem na Baleary w 1935 r., o której
w liście do Cybisów pisał: „z Hiszpanii skorzystałem
bardzo”. Powstał on około 1939 roku i jest niezwykłą
rzadkością, ponieważ artysta stracił większość swoich
przedwojennych dzieł, zarówno tych zdeponowanych,
które pozostawi w Paryżu, jak i w Polsce, w wojennej
zawierusze.
Około 1934 roku nastąpiła zmiana w kolorystyce
obrazów, wynikająca z rozjaśnienia palety barw, którą
wiązać można z pobytem artysty w Hiszpanii i na Balearach. Jak pisze Maria Gołąb, u podstaw tej przemiany
tkwiła podjęta wówczas przez malarza próba przyjęcia
kapistowskiej estetyki. Zaakceptowanie podstawowej
zasady – a tą było wyrażanie wszelkich stosunków
w obrazie przy pomocy zróżnicowanej nie walorowo,
a temperaturowo drobnej plamy barwnej – doprowadziło
artystę do kilku kompozycji bliskich takim założeniom.
Maria Gołąb, Wprowadzenie [w:] Artur
Nacht-Samborski 1898–1974, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej
„Zachęta”, Poznań 1999, s. 12
Joanna Pollakówna zauważa: w Torreadorze podporządkowuje się właściwie zasadom kapizmu z jego ścisłym
zastosowaniem barwnego kontrastu, praktyką kładzenia
farby drobnymi plamkami i wyrównaną walorowo powierzchnią obrazu.
Joanna Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej
piękności [w:] Myśląc o obrazach,
Warszawa 1994, s. 102

W martwych naturach Mondzain objawia się jako wspaniały kolorysta. Artysta buduje
kompozycje nie tylko na bazie zastosowanych atrybutów, ale może właśnie przede wszystkim,
poprzez harmonijny dobór plam barwnych, które choć zestawiane na zasadzie zróżnicowania
temperatury kolorystycznej, idealnie się dopełniają. Dzięki temu zabiegowi, martwe natury
w twórczości Mondzaina nie są jedynie werystycznym odzwierciedleniem rzeczywistości,
ale są przekształcone przez filtr niezwykłej wrażliwości artystycznej malarza, zyskując tym
samym głębszy sens. Mondzain w swoich kompozycjach posługiwał się ulubionymi atrybutami
i materiałami, które odnaleźć można na różnych obrazach. I tak, wszystkie zastosowane
w oferowanej na aukcji martwej naturze tkaniny można odnaleźć w dziele datowanym na
lata 60. XX w. zatytułowanym Martwa natura z okularami. Powtarza się również książka
poświęcona twórczości Goyi – wyraz hołdu Mondzaina dla artysty, który go inspirował.
Analogiczna kompozycja ze skrzypcami, lecz o nieco mniejszych wymiarach datowana jest
na 1929 r. i znajduje się w zbiorach prywatnych.
Mondszajn szczycić się może swym kolorytem soczystym, bogatym i głębokim. Nie goni,
jak impresjoniści, za ułudą pochwycenia ulotnych odcieni światła i łuski kameleonowej
zmiennej gry atmosfery. Oddaje tonacje barwne tematu najbardziej ważkie i ekspresyjne.
E. Woroniecki, Szymon Mondszajn,
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, półr. II, s. 575
Czy to z szacunku dla rysunku, czy z miłości dokoloru, Mondzain unika efektów świetlnych,
które zagęszczają powietrze, ale też zacierają kontury przedmiotów i tłumią żywość barw
(…) można powiedzieć, że w obrazach Mondzaina nie ma „barwy” – są pojedyncze kolory,
umiejętnie zorkiestrowane dzięki harmonii walorów raczej pigmentowych niż świetlnych.
Duże, gładkie plamy kładzione są na płótno przez malarza, który nie stara się przekazać,
najwierniej jak to tylko możliwe, swych doznań wzrokowych, lecz który dba przede wszystkim
o ujawnienie dekoracyjnych jakościbarwy (…).
Z. St. Klingsland, La peinture de Mondzain, „Pologne Litteraire” 1932, nr 64, s. 3

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Martwa natura ze skrzypcami
olej, płótno, 73,5 × 92 cm
sygn. p. d.: Mondzain

w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina.
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminckiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po

cena wywoławcza: 46 000 zł •

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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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
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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

Stanisław Eleszkiewicz

ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-

(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji

Mężczyzna w niebieskim berecie
olej, tektura, 21 × 20,5 cm
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego
Yorku z tytułem pracy i numerem pracy 7
Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz 1900–
1963, Lipert Gallery, 147 Milton Street,
Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 11222, May
10 – June 14, 1986

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

cena wywoławcza: 5 500 zł •

budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie

estymacja: 7 500 – 10 000 zł

jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Mężczyzna z rudą brodą
olej, tektura, 27,5 × 21 cm
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego Yorku z tytułem pracy i numerem
pracy 12
Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz
1900– 1963, Lipert Gallery, 147
Milton Street, Greenpoint, Brooklyn,
N. Y. 11222, May 10 – June 14, 1986
cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 500 – 10 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

121

„Przedmiot w swym pięknie i różnorodności materii staje się jego punktem zainteresowania. Jest
zafascynowany lśniącą powierzchnią szkła, chropowatą korą drzewa, soczystością dojrzałego
owocu. Odtworzyć w obrazie te różnice materii, wydrzeć tę tajemnicę naturze, wydobyć z farby
jak ze struny dźwięk – oto w skrócie program, który formułuje dla siebie Makowski…”
W. Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 79.
„Często wracam do martwych natur, które mi pozwalają swobodnie myśleć i wyszukiwać kształty,
ich plastyczny wygląd i możliwość przedstawienia na płótnie. (…) Lubię malować realnie.
Materialna strona przedmiotów w obrazie jest jego bogactwem. Pragnę farbami wydobywać życie.”
T. Makowski, Pamiętnik, Warszawa 1961, s.118, 120
„Powinno się rysując na naturę patrzeć, ale jej nie widzieć, widzieć natomiast siebie wszędzie.
Patrzeć naiwnie, a szerokością spojrzenia obejmować. Miłować kształty, ale i kreskę, która
jest ich określeniem. Miłować barwy jak dźwięki. Mieć zdolność zachwytu i siłę odtwarzania.
Płótno powinno być ulubionym przedmiotem rozmyślania. Malujcie prosto i szczerze, ale nigdy
obojętnie. Popatrujcie w przyrodzie nie jej twory, lecz tajemnice, na mocy których wszystko
przyobleka się w kształty.”
Fragmenty rękopisu Makowskiego, cyt. za: W. Jaworska,
Tadeusz Makowski, polski malarz w Paryżu, Wrocław 1976, s. 97–98.
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Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Gruszki na talerzu,

ok. 1925 r.

olej, płótno dublowane, 37,8 × 46 cm
Obraz posiada ekspertyzę
Elżbiety Zawistowskiej z 2010 r.
oraz prof. Jerzego Sienkiewicza z 1973 r.
Praca opisana:
Władysława Jaworska, Tadeusz
Makowski, Życie i twórczość, Wrocław
1964 r., s. 345, nr kat. 408.
Pochodzenie:
Kolekcja Zbigniewa Werpechowskiego

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach

cena wywoławcza: 90 000 zł

prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich

estymacja: 120 000 – 130 000 zł

malarzy XX wieku.
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
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w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan,

Henryk Hayden

przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Martwa natura z ciastkami,
1954 r.

olej, sklejka, 38 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden/54

Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma
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.

cena wywoławcza: 25 000 zł •

W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

do obserwacji natury.
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Jednymi z najczęściej podejmowanych przez Menkesa tematów są martwe natury lub postacie
kobiece we wnętrzach, zaś jego obrazy z motywem kwiatów są wyjątkowo piękne – artysta
nie tylko lubił je malować, ale sam uprawiał je w ogrodzie swego domu w Riverdale. Przez
całe swoje życie wierny był swojemu artystycznemu credo:
Zawsze wierzyłem w to, że jedynie harmonia między abstrakcyjnymi wartościami języka
plastycznego oraz wewnętrzny i bezpośredni kontakt z życiem i naturą (jak też osobisty
stosunek do życia) mogą tylko prowadzić artystę do stworzenia dzieła sztuki. Bez tej harmonii
jedynie laboratoryjny eksperyment lub sentymentalna ilustracja jest rezultatem. To zawsze
było prawdą, a w naszych czasach jest jeszcze bardziej oczywiste. Dokładnie ten przekład
życia i natury na język sztuki, który on uważa za najbardziej istotny, wyznacza osobisty
styl artysty. Czystość i bezpośredniość tego języka jest miarą, według której można dopiero
oceniać dzieło sztuki.


Zygmunt Menkes, cyt. za: Sigmund Menkes 1896–1986,
Lipert Gallery, Nowy Jork 1993, s. 19

Z pochodzenia Polak, z wykształcenia paryżanin, z natchnienia Amerykanin, Menkes jest
dla mnie jednym z niewielu artystów, którzy potrafią być całkowicie “modern” bez szkody
dla piękna światła, koloru i faktury oraz tego, co rozumiemy przez malarstwo już od czasów
Tycjana i Rembrandta. Jest wspaniałym malarzem.


Arthur Miller, recenzja wystawy w Beverly Hills w „Los Angeles Times” 1949

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
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do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach,

Zygmunt Menkes

w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także

(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Dziewczyna z bukietem kwiatów,
ok. 1928 r.

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: Menkes

wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace
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

cena wywoławcza: 55 000 zł •

stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata

estymacja: 90 000 – 120 000 zł

paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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…Epstein rozwija swoje zdolności malarskie w plenerze. Kontynuuje przy tym oryginalną
umiejętność geometryzowania form oraz pogłębia zdolności sprawnego operowania kolorem.
Struktura pejzażu Epsteina i sposób malowania noszą w sobie znamiona fascynacji malarstwem Cezanne’a. Artysta odbywa niedalekie podróże, początkowo głównie na południe od
Paryża. (…) Celna charakterystyka tych pejzaży pojawia się w późniejszych tekstach z lat
dwudziestych, w których słusznie zauważa krytyk [Gustave Coquiot], iż są one: „(…) jeszcze
bardziej osobliwe, skąpane w metalicznych błękitach, zgaszonych zieleniach i łososiowych
różach.” (…) W każdej ze swoich wypraw Epstein nie tylko potrafi odkryć istotę krajobrazu,
ale też maluje ludzi, przedstawiając ich codzienność oraz relacje, wydobywając w ten sposób
lokalny koloryt nie tylko miejsca, ale i społeczności.
Henri Epstein, [seria: Mistrzowie École de Paris], Warszawa 2015, s. 37, 47
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż z drzewami,
lata 1935–1940.

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów,
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał

cena wywoławcza: 40 000 zł

również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość

estymacja: 55 000 – 75 000 zł

Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Dwoje dzieci
olej, płótno, 66 × 51 cm
sygn. l. g.: H. Epstein

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów,
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał

cena wywoławcza: 20 000 zł

również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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Maurycy Mędrzycki
(Maurice Mendjizki)
(1890 Łódź – 1951 Paul de Vance)

Portret mężczyzny
olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. p. g.: Mendjizky

Uczeń J. Katzenbogena w Łodzi. Od 1908 r. mieszkał w Paryżu, skąd często przyjeżdżał
do kraju. W 1921 r. brał udział w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie
artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku uczestniczył w pokazie sztuki polskiej
w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 r. mieszkał w Stanach

cena wywoławcza: 20 000 zł •

Zjednoczonych. Malował pejzaże i portrety. Jego twórczość związana jest z postimpresjo-

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

nistycznym nurtem École de Paris.
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Maurycy Mędrzycki
(Maurice Mendjizki)
(1890 Łódź – 1951 Paul de Vance)

Portret kobiety
pastel, płótno, 64 × 54,5 cm
cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie grzeszą. są tradycjonalistami, ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą albo w ślad za najmłodszymi
kierunkami w sztuce francuskiej, albo samodzielnie rozwiązują problemy malarskie i
rzeźbiarskie [jest] Hayden, który najwyraźniej i najinteligentniej korzysta z wpływów
sztuki Cezanne’a i Gauguina, ale [wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną
oryginalność w dekoracyjny harmonizowaniu plam barwnych (...).
A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwów), 1912, t. I, z. 2, s. 68
(pokrewny tekst w: idem, Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura
i Sztuka” 1912, nr 12 (dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
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w Academie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doelan,
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma

Henryk Hayden

przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Dom pośród drzew,

około 1930 r.

olej, płótno, 35,5 × 50 cm
sygn. p. d.: Hayden

H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonow, 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 Musee National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Musee 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 Cezanne’a. W latach 1922–1953 malował

cena wywoławcza: 20 000 zł •

realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. W pracach z tego okresu

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do obserwacji natury.
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz

79

w Academie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doelan,

Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Beauval,

1968 r.

olej, gwasz, tektura, 50,5 × 65 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden/68

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 Salonow, 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 Musee National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Musee 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 Cezanne’a. W latach 1922–1953 malował

cena wywoławcza: 22 000 zł •

realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. W pracach z tego okresu

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do obserwacji natury.
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Zwróćmy uwagę również na liczne studia kwiatów: róż herbacianych i czerwonych, których
delikatne płatki dopracowane są za pomocą szpachli, tło, z grubymi impastami, sprawia
wrażenie reliefu, co jest rzadkie w przypadku malarstwa. Dzieła należy oglądać z pewnej
odległości, gdyż zyskują wtedy ujmującą oryginalność. Zdradzają artystę o wielkiej precyzji
spojrzenia i rzadkiej pewności warsztatowej. Duża liczba tych płócien jest w posiadaniu
wielu osobistości, podobnie zresztą jak portrety.
C. Merlot, L’art. polonais a Paris. I. L’Exposition des oeuvres de W. Terlikowski (…),
„La Pologne politique, économique, littéraire et artistique” 1921, półr. I, s. 100–101
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty
olej, płótno, 51 × 65,5 cm
sygn. p. d.: Terlikowski

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.)

cena wywoławcza: 9 500 zł •

i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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(…) Gdy utkwimy wzrok w płótnie, zobaczymy zwalisko kolorów, magmę impastów, mętlik
nakładających się na siebie przekreśleń. Gdy się oddalimy – natychmiast wszystko napełnia
się powietrzem, odnajduje swoje miejsce w kompozycji całości, przyczynia się do ogólnej
harmonii i współtworzy feerię linii i barw (…). Nieważkość, uduchowienie formy skłania
do przypuszczenia, że Terlikowski maluje nie rzeczywistość w jej wymiarze materialnym,
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lecz jej odbicie, iluzję, miraż. Nie definiuje przedmiotu, nie określa go, a tym bardziej nie

Włodzimierz Terlikowski

opisuje go w pospolicie dokładny sposób.
J. Topass, W. de Terlikowski, Paris [1932], s. 16–19.

(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty w wazonie,

1944 r.

olej, płótno, 40,5 × 27 cm
sygn. p. d.: 1944/Terlikowski
cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

Jest on miłośnikiem namiętnym natury, nade wszystko zaś światła I barwnej jego fantasmagorii. Burzliwy, niespokojny temperament nie pozwala mu nagiąć się do ram obmyślanej na
zimno kompozycji, ani się zaprząc do cierpliwego kombinowania i opracowania szczegółów.
Z pasją niecierpliwą rzuca się on na swój temat, aby czym prędzej posiąść go, przenieść
na płótno.
E. Woroniecki, Wizja Wenecji w zimie (z powodu wystawy
p. Włodzimierza Terlikowskiego),„Świat” 1927, nr 50, s. 11–12.
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Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski –
1943 Sobibór)

Martwa natura
olej, płótno, 73,5 × 51 cm
sygn. p. d.: A. Weinbaum

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach.
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie,

cena wywoławcza: 16 000 zł

urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.
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W prezentowanej na aukcji pracy „Portret dziewczynki” maluje się wyjątkowy styl Maurycego
Mendjizky’ego. Jego indywidualny charakter, najwyraźniej widoczny w licznych portretach,
które stały się wręcz specjalnością artysty, wykształcił się na przełomie 2. i 3. dekady
XX wieku. Konstrukcję obrazów Mędrzycki, tak jak w prezentowanym pastelu „Portret
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dziecka”, budował zestawieniami nasączonych plam barwnych, w których dominowały

Maurycy Mędrzycki
(Maurice Mendjizki)

pierwszych lat po I wojnie światowej cechował swoisty witalizm, jednocześnie jego portrety,

czyste kolory, a rozjaśniając lub przyciemniając je tworzył światłocienie. Twórczość artysty
tak jak i prezentowany na aukcji wizerunek dziewczynki wydają się dzięki statycznemu
upozowaniu małej modelki, wyjątkowo liryczne, wręcz sentymentalne.

(1890 Łódź – 1951 Paul de Vance)

Portret dziewczynki,

1922 r.

pastel, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: Mendjizky/1922
cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

„Mędrzycki przyjął następującą regułę: zanim zacznie się malować twarz, rzecz, fragment
natury, trzeba określić „ton” przedmiotu. Nie tworzył na siłę przyjemnej, acz fałszywej
harmonii – szukał autentycznych barw rzeczy, które zmieniają się nieustannie w czasie
i przestrzeni (…).
André Verdet, La Vie de l’Espirit, tekst, opublikowany w piśmie „La Patriote” w 1949
(s. 41 [w:] Artur Winiarski, Mistrzowi Ecole de Paris – Maurice Mendjizky [katalog
wystawy])
141
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Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1944 Oświęcim)

Kwiaty
olej, płótno, 76,5 × 62,5 cm
sygn. p. d.: Ascher
na odwrocie: opisany: FLEURS obok Céret
(?) poniżej: Ascher

Zajmował się malarstwem oraz architekturą. Był kuzynem Romana Kramsztyka. Studiował
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz architekturę w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i później w Technische Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu. Po ukończeniu
studiów w 1909 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie pracował m.in nad rekonstrukcją zamku
na Wawelu. W 1914–1918 był architektem w Warszawie i we Lwowie. Brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej w 1920. Od 1925 przebywał we Francji. Osiadł w La Ciotat, jednej
z popularnych po wojnie miejscowości na Południu, często odwiedzanych przez malarzy.
W tym samym roku La Ciotat odkryli dla siebie Kapiści, przybyli ledwie rok wcześniej do
Paryża. Z Polaków przyjeżdżali tam Józef Pankiewicz, Felicjan Szczęsny Kowarski czy
Eugeniusz Eibisch. Ascher malował pejzaże, martwe natury, akty i portrety o statycznej
kompozycji, dekoracyjnym konturze i wyrafinowanej kolorystyce. W 1943, wraz z żoną,

cena wywoławcza: 22 000 zł

został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gurs we francuskich Pirenejach.

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Później zostali wywiezieni do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł w 1944 r.
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1966/1977)

Portret kobiety
olej, tektura, 46 × 27 cm
sygn. l. g.: Grunsweigh oraz p. g. fragment powtórzonej sygnatury artysty

Przed 1914 r. osiadł w Paryżu. Od 1921 r. wystawiał na Salonach Jesiennym, Tuileries
i Niezależnych. Nie wiadomo, gdzie się kształcił, ani jaki charakter miała wczesna twórczość
artysty. Obrazy z lat 20-tych wykazują wpływy postimpresjonizmu; są to przeważnie miejskie
pejzaże o zgeometryzowanych formach i stonowanym kolorycie. Z kolei prace powstałe
w następnym dziesięcioleciu wykazują więcej ekspresji oraz zróżnicowanie w zakresie barw

cena wywoławcza: 4 800 zł •

i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

143

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie,
Paryżu i Londynie. Edukację artystyczną rozpoczął w Polsce. Od 1916 r. kontynuował naukę
u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Düsseldorfu. W 1918 r.
związał się z łódzką grupą żydowskich artystów Jung Idysz. W 1920 roku wyjechał do
Berlina, gdzie wszedł w krąg artystów skupionych wokół awangardowego czasopisma „Die
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Jankiel Adler

Aktion”. Początkowo tworzył wielofigurowe obrazy wpisujące się w nurt symbolicznego
ekspresjonizmu. Często podejmował też wątki biblijno-talmudyczne i opracowywał tematy
zaczerpnięte z żydowskiego folkloru. Z czasem, pod wpływem kubizmu, zaczął tworzyć
przestylizowane kompozycje figuralne, nie rezygnując jednak z wątków narracyjnych. Na

(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/

początku lat 30. nasiliła się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania

Anglia)

form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Düsseldorfie, co zaowocowało

Kwiaty
olej, płótno, 63,5 × 49 cm
sygn. p. d.: Adler

kontaktem z Paulem Klee. W latach 30. przemieszczał się między Francją a Polską. W 1940
wstąpił w szeregi formującej się we Francji armii polskiej. W 1943 osiedlił się w Londynie.
W latach 40. powrócił do formuły wielkoformatowych obrazów figuralnych z lat 20., do
wymownych gestów, wyszukanych póz i typizacji postaci. Twórczość Adlera prezentowana
była na wielu indywidualnych wystawach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Londynie,

cena wywoławcza: 36 000 zł •

Nowym Jorku, Edynburgu i Wuppertalu. Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał techniki

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

graficzne, rysunek i akwarelę.
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[...] Kanelba wyczuwa twórczość Maneta i Cezanne’a silniej niż którykolwiek z młodych
malarzy. Z prawdziwym talentem związane jest wykształcenie. W jego płótnach forma i kolor
są zrównoważone, rysunek jest precyzyjny i giętki, kolor subtelny i powściągliwy, kompozycja
szlachetna i pełna siły. Stałe dążenie do doskonałości i nieustanne poszukiwania artysty
znajdują potwierdzenie w najnowszych jego dziełach, w których ujawnił swe zdolności
kolorystyczne. Przejawiają się one w stosowaniu barw wyrazistych, choć przy-tłumionych,
delikatnych, o wykwintnym walorze. [...]


Ch. Aronson, Art polonais modenie, Paris 1929, s. 17.

87
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Martwa natura,

1929 r.

olej, płótno, 81,5 × 54 cm
sygn. l. g.: Kanelba
na odwrocie datowany: 1929

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r.
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet

cena wywoławcza: 44 000 zł •

i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

jednej barwy.
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88
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Leżąca,

1930 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p. d.: Kanelba
na odwrocie datowany: 1930

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r.
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet

cena wywoławcza: 22 000 zł •

i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą

estymacja: 30 000 – 45 000 zł

jednej barwy.
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Artysta malarz pochodzenia żydowskiego, związany z kręgiem École de Paris. W Odessie
uczył się w Szkole Rysunkowej. Przynależał do Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, przez co został zmuszony do opuszczenia terenów carskiej Rosji. Artysta
przeprowadził się do Berlina, gdzie w 1906 roku rozpoczął studia artystyczne w Wyższej

89
Adolf Feder
(1886 Odessa –1943 obóz Auschwitz)

Martwa natura
olej, płótno, 61 × 50 cm
sygn. l. d.: Feder
na odwrocie dwukrotny napis: Feder

Szkole Sztuk Pięknych. Następnie studia kontynuował w Genewie, potem w Paryżu – w École
des Beaux-Arts i w Académie Julian. Malował również w pracowni Henri Matisse’a. Tutaj
też związał się ze środowiskiem artystycznym Montparnasse. Feder przynależał do kilku
stowarzyszeń rosyjskich artystów działających we Francji. Swoje prace wystawiał na Salonach:
Jesiennym, Niezależnych oraz des Tuileries. W galeriach Marcel Bernheim oraz Druet w 1928
roku zostały zorganizowane dwie wystawy indywidualne artysty. Obrazy malarza były również
prezentowane na wystawach w Londynie, Chicago, Moskwie. W swojej twórczości posługiwał
się akwarelą oraz techniką olejną. Feder wiele podróżował (m.in. na południe Francji, do
Hiszpanii, w 1926 roku do Palestyny), a te wyprawy dostarczały mu wiele artystycznych
inspiracji. Malował krajobrazy oraz sceny figuratywne. Z sentymentem powracał w swoich
obrazach do scen przedstawiających sceny z życia Żydów. Malował również paryskie weduty,

cena wywoławcza: 16 000 zł

portrety, martwe natury. Zajmował się również ilustrowaniem poezji i prozy. Obrazy Federa

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

należą do zbiorów muzealnych w Brukseli, Grenoble, Hawrze, Paryżu, Tel Avivie.
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Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem

90

symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował

Szymon Mondzain

u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina.

(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Martwa natura z Madonną,
1927 r.

olej, płótno, 92 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: Mondzain 1927.
na odwrocie opisany

w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminckiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po

cena wywoławcza: 40 000 zł •

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 55 000 – 60 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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91
Marc Sterling
(1898 Rosja – 1976 Paryż (?))

Dziewczynka z kwiatami
olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. p. d.: M. Sterling

Pochodził z ukraińskiej rodziny żydowskiego pochodzenia. Studiował malarstwo w Odessie,
następnie naukę kontynuował w Wchutiemas w Moskwie. W latach 1921–1922 przebywał
w Berlinie. Rok później przeniósł się do Paryża. Tutaj związał się z paryskim środowiskiem
artystycznym. Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana, był bardzo elastycznym i otwartym
na nowe kierunki twórcą. Tworzył w wielu technikach – oleju, gwaszu, rysunku. Początkowe
prace były utrzymane w duchu konstruktywistycznym. Następnie, w okresie paryskim
artysta tworzył prace kubistyczne. W latach 30-tych swe zainteresowania skierował ku
przedstawieniom bardziej figuralnym, malował portrety, martwe natury oraz kwiaty. Jego
powojenne malarstwo cechuje ciemna paleta barw, a przedstawienia są pełne niepokoju,
smutku. Dopiero po 1950 r. artysta sięga po łagodniejsze, cieplejsze kolory oraz weselsze

cena wywoławcza: 14 000 zł •

motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.
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92
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Narodziny
olej, płótno, 57 × 70 cm w świetle ramy
na odwrociu napis: J.H.J [nieczytelnie]
|1941 (?)

Malarz oraz grafik, samouk, nie ukończył szkoły artystycznej, sztukami plastycznymi interesował 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 Krakowie, 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

cena wywoławcza: 10 000 zł •

węglem oraz miękkim światłocieniem zarysowanie figur. W 1957 r. Galerie Zak w Paryżu

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

zorganizowała pośmiertną wystawę artysty.
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93
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Przy fortepianie
olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. l. d.: Aberdam
podpisany na odwrociu: Aberdam poniżej
trudno czytelny opis

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem,
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze
sztafażu. Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries.
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in.
L. Chwistka i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety,
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą

cena wywoławcza: 18 000 zł •

ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
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94
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

Martwa natura
olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. l. d.: Schreter

Studiował w Berlinie pod kierunkiem L. Corintha. W 1933 r. wyjechał do Paryża, gdzie
zamieszkał na stałe. Pozostawał w kręgu M. Kislinga. Wystawiał na paryskich Salonach,
w Amsterdamie i Brukseli. Miał również indywidualne wystawy w Polsce, USA, Jerozolimie
i Szwajcarii. Malarstwo Schretera zaliczane jest do nurtu postimpresjonistycznego. Malował
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaże z południowej Francji i Hiszpanii. Nastrój

cena wywoławcza: 4 600 zł •

i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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95
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

Wnętrze
olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. l. d.: Z. Schreter
cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Maurice Vagh-Weinmann
(1893 Budapeszt – 1986 Budapeszt)

Dwie kobiety na plaży
olej, sklejka, 65 × 81 cm
sygn. l. d.: Maurice Vagh Weinmann

Malarz węgierskiego pochodzenia. Uprawiał malarstwo figuralne i pejzażowe w ekspresyjnej
konwencji. W swojej karierze pełnił funkcję dyrektora Szkoły Rysunku i Malarstwa w mieście
Digne. W tamtym okresie powstało wiele prac pejzażowych dokumentujących piękno prowansalskiego krajobrazu. W jego twórczości często pojawiał się motyw uliczek miejskich oraz
ścieżek wiejskich. Chętnie portretował także matki z dziećmi na kolanach, w czym przypomina
ukraińskiego malarza Jeana Peske. Charakterystyczne dla jego maniery artystycznej było tworzenie
kompozycji za pomocą impastowo kładzionych plam barwnych. Artysta nie stronił od czarnego
konturu, którym obrysowywał uwieczniane na płótnie postaci. Paleta barwna w jego obrazach jest
szeroka - stosował intensywną, żywą kolorystykę, która kontrastowała z ciemniejszymi partiami
kompozycji. W marcu 1966 r. miała miejsce wystawa monograficzna artysty w Galerie Ars

cena wywoławcza: 4 800 zł •

Classica w Montrealu, powstałej z inicjatywy Vincenta i Olgi Diniacopoulosów. W 1970 r. ukazała

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

się monografia poświęcona twórczości artysty pt.: „De l’olivier au meleze. Images de Provence.”

160

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

97
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Bukiet kwiatów w wazonie
olej, płótno, 61 × 50 cm

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł
w Paryżu, 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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

barwną i impastem.
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98
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Widok z Sirolo, Włochy
olej, płótno, 59,5 × 73,5 cm
sygn. p. d.: J. ZUKER.
Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker,
Warszawa 2011, s. 143.
cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 22 000 – 28 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Natan Gutman
(1913–1990)

Pejzaż
olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. l. d.: N Gutman

W latach 1929–1933 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Następnie na krótki okres czasu wyjechał do Rosji. W tym czasie wystawiał swoje obrazy
w Muzeum Rewolucji w Mińsku. Po zakończeniu wojny powrócił do Warszawy. Potem
wyemigrował do Paryża. Gutman malował martwe natury, słoneczne pejzaże, oraz sceny

cena wywoławcza: 4 600 zł •

rodzajowe przedstawiające żydowskie obyczaje. W Polsce największy zbiór prac artysty

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

znajduje się w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich.
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100
Peter Horowitz
(1922 Borysław pod Lwowem –
2005 Izreal)

Przed bramą
olej, płótno, 46 × 35 cm
sygn. p. d.: Horowitz

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a po wojnie osiadł w Izrealu. Mieszkał
i tworzył w Hod ha-Szaron. Jego twórczość zdominowana była tematami judaistycznymi.
Malował w stonowanej, złamanej kolorystyce barwnej. Swoje kompozycje budował zde-

cena wywoławcza: 2 400 zł •

cydowanymi pociągnięciami pędzla Stworzył wyjątkowe obrazy, o charakterystycznym

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

wyrazie i formie.
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101
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Linia kolejowa w Mareuil-surOurcq
olej, papier naklejony na płytę pilśniową,
33 × 46 cm
sygn. l. d.: Hayden

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 23 000 zł •

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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102
Max Band

Malarz, rzeźbiarz pochodzenia litewskiego. W latach 1920-22 odbył studia w Akademii

(1900 Naumestis/Litwa –

Sztuk Pięknych w Berlinie w pracowni Willy’ego Jaeckela. W 1923 roku przeniósł się do

1974 Kalifornia)

Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem artystów Montparnasse, aktywnie uczestnicząc

Pejzaż z zabudowaniami
olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. l. d.: Max Band

w życiu artystycznym. W 1954 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał
w Hollywood. Podjął pracę wykładowcy na University of Judaism w Los Angeles. Przynależał
do International Institute of Arts and Letters. Band malował portrety, pejzaże, kompozycje
figuralne i kwiatowe. Jako rzeźbiarz głównie tworzył wizerunki portretowe m.in. F.D. Roosevelta w 1934 r., czy popiersie G. Washingtona, zrobione w 1961 roku na zamówienie

cena wywoławcza: 18 000 zł •

Białego Domu. Dzieła Banda znajdują się w licznych kolekcjach m.in. w muzeach Berlina,

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Kowna, Nowego Jorku, Paryża, Jerozolimy, Los Angeles i Filadelfii.
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103
Irena Hassenberg (Reno)
(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Drzewa – Migdałowce
olej, płótno, 53,5 × 64 cm
w świetle ramy
sygn. l.d.: Hassenberg
opisany na odwrocie: Les Amandiers/R.
Hassenberg

Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych Warszawie. Od 1907 r. mieszkała
w Paryżu, gdzie wystawiała prace malarskie i litograficzne na: Salon d’Automne, Salon des
Independants, Salon des Tuileries. Wystawiała też w Warszawie w TZSP oraz na wystawie
artystów żydowskich. W twórczości Hassenberg dominują pejzaże, ożywione nieraz postaciami ludzkimi, często miejskie, jak motywy Paryża, innych miast francuskich, z Korsyki,
Krymu. Po pobycie w 1925 r. w Nowym Jorku Hassenberg poświęciła całkowicie wystawę
w Galerie d’art Contemporain widokom tego miasta, którego charakter i dynamikę starała
się uchwycić, pokazując zarówno dzielnice wielkomiejskie, jak i kameralne zakątki, często
widziane z lotu ptaka. Prawdopodobnie w tych latach został wydany album jej litografii

cena wywoławcza: 17 000 zł •

„New York”. Malowała również barwne, ciepłe w kolorystyce martwe natury i kwiaty oraz,

estymacja: 23 000 – 25 000 zł

raczej sporadycznie, portrety.
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104
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Kwiaty w błękitnym wazonie
olej, tektura, 34 × 23 cm
sygn. l. d.: J. ZUCKER.
Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker,
Warszawa 2011, s. 68.

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł
w Paryżu, 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

cena wywoławcza: 7 500 zł •

i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

barwną i impastem.
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105
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Widok na przystań
olej, tektura, 21 × 31,5 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: J. ZUCKER
Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker,
Warszawa 2011, s. 138.
cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam

Alicja Halicka

od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem

(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Widok na Montmartre
i Sacré-Coeur
olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. p. d.: Halicka

pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie,
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem,
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac

cena wywoławcza: 23 000 zł •

artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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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.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
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 wystawiamy 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 pochodzenia, 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 wytworzone 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 wynagrodzenia 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 zwycięzcę. 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 rozdzielania 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.

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 informacjami 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 możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 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 telefonicznych, 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 aukcji, 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 przedstawioną 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 postąpienia 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 wyznaczonego 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 obciążony 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 umożliwiające 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 wyspecjalizowaną 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.

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.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA 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 dopuszczenia 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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku 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 dostarczone 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 odpowiedzialność 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 aukcjonera, 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 dodatkowe 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 MasterCard, 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 kupującego. 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 zaakceptowaniem 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.

3) D
 la 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 klientów 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 Aukcyjny. 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 dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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, przebieg 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 wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Sopot, 24 listopada 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) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki
Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

Zofia Błażko
Moje Muzy, 2018
olej, płótno, 120 × 120 cm
(fragm.)
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