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1. Paryż, Wystawa Światowa w 1900 r.
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Paryż – miasto światła

Nie ma nic poza Paryżem. Wszystko, idee, ludzie, wizje, 
malarstwa dla nadchodzącego wieku – wszystko można 
znaleźć tylko w Paryżu1

Z początkiem XX wieku Paryż był już 4 milionową aglomeracją. Już od końca 
XIX wieku to właśnie on przyciągał rzesze artystów z całego świata. Przełom 
w sztuce impresjonistów na trwale zmienił wartości estetyczne. Od tego 
momentu Paryż przejął wcześniejszą rolę Monachium jako najważniejszego 
ośrodka artystycznego Europy. „Kusił malarzy i rzeźbiarzy twórczym wrzeniem, 
eksperymentami zapoczątkowanymi przez Cézanne’a, Gauguina i Van Gogha. 
Lata 1900–1914 to okres kształtowania się polskiej kolonii w Paryżu. Stolica 
Francji była wówczas tłumnie odwiedzana przez polskich malarzy, rzeźbiarzy, 
literatów i muzyków, uciekających od sztuki uwikłanej w patriotyczne zobowią-
zania, od niewoli i od zaborców. Polacy żyli tu jak we własnym kraju, grupując 
się w stowarzyszenia, obchodząc święta narodowe oraz utrzymując kontakt 
z ojczyzną. Rolę integrującą kolonię polską odgrywało założone w 1897 roku 
Koło Polskie Artystyczno-Literackie, od 1902 roku działające jako Towarzy-
stwo, prezesem którego był rzeźbiarz Cyprian Godebski (1835–1900) (...). 
Miejscem chętnie odwiedzanym przez emigrantów z kraju było mieszkanie 
Władysława Mickiewicza (1838–1926), syna Adama, dyrektora Biblioteki 
Polskiej, wydawcy, tłumacza i działacza społecznego. W poniedziałkowych spo-
tkaniach przy rue Guénégaud 7 uczestniczyli Franciszek Black (1881–1959), 
Bolesław Bałzukiewicz (1879–1935), Alicja Halicka (1894–1975), Tadeusz 
Makowski, Edward Wittig, Marcin Samlicki (1878–1945) i Zygmunt Lubicz 
Zaleski. (…) W 1910 roku z inicjatywy rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego 
(1879–1947) powstało Towarzystwo Artystów Polskich, do którego należeli 
m.in. Olga Boznańska, Henryk Hayden, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, 
Władysław Skoczylas (1883–1934), a także teoretycy: Adolf Basler, Antoni 
Potocki i Zygmunt Lubicz Zaleski2. Jeszcze z końcem XIX wieku artyście mogli 
liczyć na pomoc artystokracji, z czasem niestety tylko na siebie…

École de Paris – André Warnod
Pisarz i krytyk sztuki André Warnod użył sformuowania „ Ecole da Paris” 
27 stycznia 1925 w artykule L`École de Paris, „Comoedia”. Pisał „ (...) 
W przyszłości historycy sztuki będą mogli lepiej niż my dzisiaj określić charakter 
i opisać elementy z których się składa, ale już dzisiaj możemy potwierdzić jej 
istnienie i siłę przyciągania, która sprowadza do nas artystów z całego świata”3.
 Samo sformułowanie „szkoła paryska” pojawiło nawet wcześniej: „Już 
w 1912 roku historyk sztuki i krytyk Tadeusz Rutowski, redaktor znanego 
lwowskiego pisma „Sztuka”, użył po raz pierwszy określenia „szkoła paryska”. 
Wprowadził je w słowie „Od Redakcji” do artykułu Adolfa Baslera „Sztuka 
polska w Paryżu”, w którym znalazły się informacje i oceny twórczości artystów, 
którzy w latach dwudziestych znaleźli się w kręgu Ecole de Paris, m.in. Meli 
Muter, Eugeniusza Zaka i Leopolda Gottlieba4.
 Jednakże to właśnie definicja André Warnod`a na stałe określiła sformu-
owanie „École de Paris” jako artystów działających w Paryżu w pierwszej 
połowie XX wieku, głównie żydowskiego pochodzenia z Europy Środkowej 
i Wschodniej5.
 Szacuje się, iż w pierwszej połowie XX wieku w Paryżu przebywało około 
sześciuset artystów z Polski. Brali oni czynny udział we wszystkich inicjaty-
wach polskiej kolonii artystycznej w Paryżu6. Przyjmuje się, że po I wojnie 
światowej artyści żydowskiego pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej 
stanowili najliczniejszą grupę artystów w Paryżu.
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2. Passage de Dantzig, początek XX w.

3. La Ruche, ok. 1912–1913 Przyjaciele Epsteina i przedstawiciele środowiska skupionego wokół „Machmadim”: Od lewej: Chaim Soutine, Henryk 
Epstein, Pinchus Krémènge (z psem). Siedzi pierwszy od lewej Marek Szwarc. Pośród pozostałych m.in.: Izaak Lichenstein, David Sterenberg, Adam Brazer.
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Montparnasse – La Ruche

Podczas gdy w pracowniach rosyjskich popłakiwała 
obrażona modelka, u Włochów słychać było śpiewy 
i dźwięki gitary, a u Żydów prowadzono gorące dysku-
sje, ja siedziałem sam w mojej pracowni, przy świetne 
naftowej lampy...
 Marc Chagall7

Lewy brzeg Paryża stał się głównym miejscem zamieszkania i spotkań arty-
stów. To właśnie dzielnica Montparnasse i przylegająca do niej XV dzielnica, 
ulice Campagne-Première, Joseph’a Bara, Grande Chaumière, bulwary 
Montparnasse i Raspail, Passage Dantzig wraz z kawiarniami „Le Dóme”, 
„La Rotonde” i „Closerie des Lilas” stały się prawdziwym centrum towarzyskim 
i artystycznym ówczesnej bohemy paryskiej.
 Miejscem, które wszyscy znali było Passage Dantzig 2. Co więcej, czasem 
było to jedyne miejsce znane przez przybywających artystów. Chaim Soutine, 
który przyjechał do Paryża w 1913 roku znał tylko owe trzy słowa: „Passage 
de Danzig”8. Pod numerem 2 mieściła się słynna rotunda „La Ruche” (z fr. 
ul). Było to niewątpliwie najtańsze miejsce do zamieszkania dla artystów i jed-
nocześnie miejsce eksplozji talentów. Budynek został zaprojektowany przez 
Gustawa Eiffla jako pawilon wina na Wielką Wystawę Światową w 1900 r. 
na terenach Vaugirard – jeszcze wówczas o charakterze wiejskim. Teren 
ten, jeszcze przed wystawą zakupił uznany rzeźbiarz – portrecista książąt 
i osobistości państwowych – Alfred Boucher (1850–1934), który na własnej 
skórze doświadczył trudów życia artysty. Zaadoptował pawilony powystawowe 
na potrzeby młodych artystów: „W głównym budynku – w formie rotundy – ten 
zamożny rzeźbiarz, idealista, filantrop kazał urządzić osiemdziesiąt pracowni 
ułożonych niczym komórki plastra pszczelego (stąd nazwa „La Ruche”). 
Chociaż w całym budynku czynsz był z założenia niski, artyści najlepiej 
sytuowani mieszkali w części murowanej, nader chłodnej, zaś najmniej 
zamożni w części ze stali i szkła, lodowatej zimą. Tuż obok stanęło jakieś 
sto czterdzieści dobudówek i baraków, wynajmowanych po cenach jeszcze 
niższych”9. Pracownie były małe, brakowało gazu, bieżącej wody i kanalizacji, 
a prąd zainstalowano w 1935 roku. Często zdarzało się również, iż artyści 
zalegali z opłatami na co „Papa Boucher” przymykał oczy. Okrzyknięta przy 
powstaniu „Willą Medyceuszy” z czasem stała się „Willą Medyceuszy dla 
ubogich”.
 „Cóż za niezwykłe miejsce – dziwił się Léger – […] W La Ruche wszystko  
można było sprzedać i kupić. Przypominam sobie między innymi Rosjan, 
nihilistów. Nigdy nie mogłem pojąć – kontynuował mistrz kubizmu – jak 
mieścili się w pokoiku liczącym trzy metry kwadratowe i jakim cudem zawsze 
mieli wódkę.”10

 Jednym z pierwszych mieszkańców był Marc Chagall, który pomimo 
kwitnącego życia towarzyskiego w „Ulu” unikał artystów. Jak wspominał po 
latach, będąc już popularnym artystą:
 „W świecie „La Ruche” albo się zdychało albo wychodziło stamtąd sław-
nym”11:
 Do 1940 roku zamieszkali tam m.in. Aleksander Archipenko, Jacques 
Chapiro, Pinchus Krémègne, Mojżesz Kisling, Fernand Léger, Chaïm Soutine 
czy Henryk Epstein.

4. Lato, ogród La Ruche, początek XX w.

5. La Ruche, wejście przy pasażu Dantzig
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6. Przed kawiarnią „La Rotonde”, ok. 1924 r. Stoją od lewej: Jacek Puget, Bruno Elkouken, Leopold Zborowski, Jan Wacław Zawadowski, Witold Hulewicz, 
Gustaw Gwozdecki, Henryk Gotlib, Jadwiga Bogdanowicz. Siedzą od lewej: Tytus Czyżewski, osoba niezidentyfikowana, Jadwiga Zakowa, Henryk Hayden, 
Eugeniusz Zak, August Zamoyski, Ludwik Puget oraz Roman Kramsztyk. 

7. Kawiarnia „La Closeries des Lilas”, 1909 r.
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La Rotonda – plaża Montparnasse’u

Amadeo Modligliani właśnie wychodził z kawiarni La Rotonda i choć wcześniej 
nigdy nie spotkał wchodzącego mężczyzny, spytał go:
 Ma Pan parę groszy?
 Oczywiście!
 To wejdźmy i napijmy się czegoś!

 Z przypadkowego spotkanie narodziła się wielka przyjaźń między Zawa-
dowskim a Amadeo, inspirowana poezją i malarstwem12. Sławetna La Rotonde 
otwarta została w 1911 roku. Była „Foyer des artistes” ośrodkiem artystów, 
o których troszczył sie Victor Libion zwany „Papą Libon”. Ściany kawiarni 
pokrywały płótna Chagalla, Picassa, Modiglianiego oraz wielu innych. „Libion 
zakazywał swoim kelnerom namawiania do konsumcji, dlatego też można 
tam było siedzieć godzinami nad kosztującą jedynie dwadzieścia centymów 
café-crème. […] Czasami zatrudniał Kislinga, ze względu na jego sylwetkę, 
jako ochroniarza. Krytyk Andre Salmon pisał „jego klienci natychmiast 
zostawali jego przyjaciółmi. Jego elegancki autorytet działał na więszkość 
trudnych osobowości. Tylko Libion mógł powiedzieć Modiglianiemu, że ten 
zachowuje się nierozsądnie – i nie narazić się przy tym na wybuch agresji, 
ale uspokoić artystę”13. Kawiarnia zwana była plażą Montparnasse’u gdyż 
jej tarasy były nasłonecznione większość dnia. Libion w 1918 r. został 
niesłusznie oskarżony o handel narkotykami i w konsekwencji zmuszony 
został do sprzedaży kawiarni.
 Po latach wspominał Ilja Erenburg (rosyski pisarz):
 „Przychodziliśmy do Rotondy dlatego, że coś nas do siebie nawzajem 
ciągnęło. Nie pociągały nas skandale, nie czerpaliśmy natchnienia ze 
śmiałych teorii estetycznych, po prostu garnęliśmy do siebie – jednoczyło 
nas poczucie wspólnej niedoli. [...]14”
 To właśnie w „La Rotonde” Kisling poznał Pabla Picassa, Georga Braque’a, 
Juana Grisa czy Louisa Marcoussisa (Ludwika Markusa) i Henryka Haydena. 
Tam Kisling zaprzyjaźnił się z Amadeo Modiglianim i Chaimem Soutinem, 
z którymi stworzył najwybitniejszą „trójkę” École.
 Z kolei kawiarnia „La Closerie des Lilas” jeszcze przed wojną zasłynęła 
z wieczorków poetyckich, które organizował w każdy wtorek Paul Fort 
(1872–1960). Jego poematy określano jako „ogród tysiąca kwiatów, tysiąca 
zapachów i tysiąca kolorów” (Rémy de Gourmont). „Closerie des Lilas” była 
tak wypełniona poezją, że podobno kelnerzy mówili tu wierszem....Po wojnie 
opustoszała jednak na rzecz kilku kawiarni przy Carrefour Vavin15

 Inną znakomitą kawiarnią była „Le Dôme”. Umiejscowiona dokładnie 
naprzeciwko La Rotonda, na skrzyżowaniu bulwarów Raspail i Montparnasse 
była rzeczywistym adresem artystów.

8. Amedeo Modigliani

9. Jan Wacław Zawadowski w paryskiej pracowni, 
około 1920 r.
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10. Taras „Cafe du Parnasse” w Paryżu, 1920. Pierwszy w głębi z prawej siedzi 
Jan Wacław Zawadowski (Zawado), obok Nina Hamnett.

13. Mojżesz Kisling, Szymon Mondzain, Jan Wacław 
Zawadowski, Jan Hrynkowski, około 1912 r.

11. Kawiarnia „La Rotonde” przy bulwarze Montparnasse, pocztówka z początku 
XX wieku.

12. Mojżesz Kisling, Paquerette  i Pablo Picasso w „ La Rotonde” ok. 1916 r. (zdj. Jean Cocteau)
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Leopold Zborowski – Zboro

Znała go cała cyganeria na Montparnasse, której czę-
sto Zboro udzielał bezpowrotnych pożyczek. Znały go 
szerokie koła artystów, pisarzy kolekcjonerów, wielkich 
międzynarodowych antykwariuszy, filmowców, muze-
ologów, reżyserów teatralnych itp.16

 Do Paryża przybył w 1913 roku, gdzie planował studiować literaturę 
francuską. Choć wojna przekreśliła jego plany, w ciągu kilku lat stał się jednym 
z najbardziej wpływowych postaci Montparnasse’u. Początkowo trudnił się 
handlem książkami. Z dużym sukcesem: bowiem zarobił pokaźną sumę 1500 
franków za sprzedaż unikatowego wydania dzieła Kartezjusza17. Zamieszkał przy 
rue Joseph Bara 3, gdzie mieściła sie pracownia Kislinga, z którym się bardzo 
zaprzyjaźnił. To przez Kislinga poznal Amadeo Modiglianiego, z którym w marcu 
1916 roku podpisał kontrakt „zastrzegając sobie wyłączność, zobowiązywał 
się płacić 15 franków dziennie oraz dostarczać materiały do malowania oraz 
opłacać modelki. Modigliani regularnie malował w jadalni Zborowskich18. 
W 1918 roku marszand zorganizował wystawę Amadeo w galerii Berthe Weill. 
Niestety ze względu na zbyt obsceniczne akty wystawę zamknięto jeszcze przed 
wernisażem. Zboro wierzył w geniusz Modiego, organizował jego wystawy 
w Paryżu (wspomniana w 1918, a także 1921 i w 1924 r.) oraz w 1919 r. 
w Londynie. Był charyzmatycznym marszandem. Po śmierci Amadeo (1920 r.), 
pracownię Modiego przejął jego przyjaciel Zawado (Jan Wacław Zawadowski). 
Przed śmiercią Modi miał powiedzieć „Odchodzę (...) ale zostawiam ci Souti-
na”19. Skryty, niechlujny, wybuchowy i destrukcyjny Chaim niszczył każdy swoj 
obraz z którego nie był zadowolony. Był wyjątkowo trudnym człowiekiem, ale 
to właśnie jego sto obrazów oraz kilkananaście Modiego sprzedał Zborowski 
w styczniu 1923 roku znanemu kolekcjonerowi Albertowi C. Barnes’owi – 
amerykańskiemu milionerowi, który przypadkowo wypatrzył portret kucharza 
Soutine’a w witrynie galerii. Była to jedna z najbardziej słynnych transkacji 
w historii Montparnassu. Dzięki tej sprzedaży Zboro otworzył galerię w 1926 
r. przy rue de Seine 26, gdzie wystawiał obrazy artystów takich, jak Marc 
Chagall, Alexej von Jawlensky, Paul Klee, Pablo Picasso, Paul Cézanne, André 
Derain, Aristide Maillol, Maurice de Vlaminck, Georges Rouault i Maurice Utrillo, 
a także obrazy Wacława Zawadowskiego, Henryka Haydena, Eugeniusza 
Eibischa, Henryka Epsteina, Isaaka Antchera, Alicji Halickiej.

15. Anna i Leopold Zborowski, marzec 1926 r.

14. Leopold Zborowski, ok. 1919 r.

oprac. Anna Masztalerz-Gajda
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1
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Pejzaż z Fuenterrabíi, ok. 1928 r.

olej, płótno, 65,5 × 81 cm
sygn. l. d.: Mondzain
na odwrocie papierowa nalepka z odręcz-
nym napisem: collection M.J. Baudinet 
MONDZAIN no 15

Proweniencja:
Rodzina artysty.
Kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowany i opisywany:
Simon Mondzain. Mistrzowie École de Paris, 
tekst Ewa Bobrowska, katalog wystawy, Villa 
la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 21 września 
– 31 grudnia 2012, Muzeum Ziemi Chełm-
skiej w Chełmie, 14 stycznia – 30 kwietnia 
2013, nr kat. 51, s. 138 (il.)

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 65 000 – 95 000 zł

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–1908 studiował 
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. Vlaminc-
kiem 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 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.

16. Szymon Mondzain w swojej paryskiej pracowni
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Drugim, obok malarstwa filozoficzno-alegorycz-
nego, nurtem dającym się wyodrębnić w dorobku 
artystycznym Szymona Mondzaina jest malarstwo 
z pozoru tylko realistyczne, tymczasem przepusz-
czone przez swoistą manierę malarza, objawia-
jącą się syntetyzowaniem form. Najwyraźniej 
uwidacznia to się w gatunku pejzażowym, który 
stanowi pokaźną grupę dzieł w ouevre artysty. 
Inspirację Mondzain czerpał z licznych podróży 
po krainach historycznych Francji takich, jak 
Bretania, Owernia, Prowansja i Burgundia, oraz 
z zagranicznych wypraw. Pierwsze pejzaże, bę-
dące malarskimi zapiskami z pobytu w Hiszpanii 
powstały w 1914 roku. Do Kraju Basków artysta 
powrócił po wojnie, pod koniec lat 20. XX wieku. 
W tym czasie powstało kilka widoków miasteczka 
Fuenterrabía, w tym oferowany w katalogu obraz.

Czy to z szacunku dla rysunku, czy z miłości 
do koloru, Mondzajn unika efektów świetlnych, 
które zagęszczają powietrze, ale też zacierają 
kontury przedmiotów i tłumią żywość barw. 
Jego najnowsze pejzaże z południa Francji 
i wybrzeży Hiszpanii mają w sobie – w ulicach, 
domach, łodziach, „kaligraficznej” zieleni – nieco 
„utrillowską” troskę o detal. Powietrze staje się 
niewidoczne, gdyż jest doskonale przejrzyste, 
traci „ciężar”, pozwala barwom niemal całkowicie 
zachować walory chromatyczne. Dlatego też 
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 jakości barwy (…).

Z. St. Klingsland, La peinture de Mondzain, 
„Pologne Litteraire” 1932, nr 64, s. 3

Każdy pejzaż Simona Mondzaina świadczy 
o okrutnej walce artysty o uzyskanie równowagi 
pomiędzy swą wizją wewnętrzną a rzeczywisto-
ścią. Efektem jest olśniewający cykl przesycony 
światłem widoków (…) wierny malarskim 
metodom impresjonistów, pracuje w plenerze. 
Interesuje go tu fragment krajobrazu, który dzięki 
swej strukturze stanowi jednorodną całość. Pej-
zaż taki stał się dla niego punktem odniesienia 
i pozwolił mu zaprezentować się jako kolorysta. 
Natura, niczym busola, będzie odtąd wskazywać 
rytm jego działań.

W. George, Simon Mondzain, „L’Amour de 
l’art” 1923, nr 9, s. 688–690.
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Muter Mela
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Martwa natura z winogronami

olej, płyta, 36,5 × 44 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: MUTER

cena wywoławcza: 240 000 zł •
estymacja: 280 000 – 300 000 zł

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

17. Mela Muter, ok. 1906–1907

Mela Muter przynosi zaszczyt sztuce 
polskiej i École de Paris.   

Jean-Pierre, Mela Muter honore l’art polonais et l’Ecole de Paris,  
„Les Lettres Françaises” 1950, nr 325 (25 VIII), s. 7.

Artystka nie przenosi na płótno wiernie prawdziwości naturalnej, zabarwienia, lecz tłumaczy 
własnym, jakby uprzednim skojarzeniem barw wrażenie wywierane na niej przez — muszę 
tak nazwać — dusze motywu malarskiego. Malując na podkładzie kredowym bardzo 
absorbującym i matującym połysk farby olejnej, artystka wydobywa ze środków technicznych 
pewien nowy niesamowity wyraz harmonijnie zgrywający się z jej ogólnym założeniem 
malarsko-plastycznym. Odrębność malarstwa Mali Muter polega na pewnych świadomych 
niedomówieniach konstrukcyjnych, pomocnych artystce w wydobywaniu ekspresji z bryły, 
częstokroć ledwie zamaskowanej.

J. Żyznowski, Z Zachęty. Wystawa Meli Muter, „Rzeczpospolita”, 1923, nr 86, s. 3., 
[w:] Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, Mela Muter (Maria Melania Mutermilch) 

1876–1967. [Katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie, XII 1994 – II.  
1995, Warszawa 1994, s. 39.
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Po wybuchu I wojny światowej Mela Muter wyjechała do 
francuskiej miejscowości Concarneau, następnie w tym też 
czasie przebywała na terenach Bretanii oraz Szwajcarii. Z tego 
właśnie okresu pochodzą liczne przedstawienia martwych 
natur. Jak wspominała sama Mela: „Nikt nie miał wtedy ani 
czasu, ani też cierpliwości, by mi pozować. Martwe natury 
– owoce morza, skorupiaki i ryby, niewrażliwe na ludzkie 
dramaty, na ludzkie szaleństwa, zastępowały mi modeli. 
Jedna z tych martwych natur szczególnie odzwierciedlała 
mój ówczesny stan psychiczny. Była tragiczna przez czerń 
wijących się olbrzymich węgorzy, czerwień skorupiaków, 
zsiniałą biel papieru. Wydaje mi się, że było to najlepsze 
płótno tego rodzaju, jakie kiedykolwiek stworzyłam”.

Motyw martwych natur już pojawiał się wcześniej w ouvre 
artystki, ale znacznie rzadziej; często będąc jedynie bohaterem 
drugiego planu jej kompozycji. To właśnie martwe natury, 
obok całej plejady galerii portretów, stawiają Melę Muter na 
piedestale najznamienitszych malarek École de Paris. Na 
płótnach z ukazaniem martwych natur widać silną fascynację 
artystki twórczością Paula Cézanne`a. Obrazy te ukazują 
świeże owoce, warzywa, ryby, owoce morza, kuchenne 
naczynia, kwiaty ustawione na rzuconym jakby od niechcenia 
kawałku materiału, czy też na rozpostartej, gazecie, z często 
widocznymi nagłówkami z paryskiej prasy. Ułożenie obiektów 
jest tylko na pozór przypadkowy. Całość kompozycji jest nader 
przemyślana. W obrazach tych widać absolutnie mistrzowskie 
oddanie koloru. Paleta barw jest wyrazista, soczysta. Kontur 
obiektów jawi się niczym rozedrgany, nieoczywisty. Zwykłym 
obiektom z życia codziennego, malarka nadawała malarską 
szlachetność, głębię.
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Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Siedząca kobieta

olej, płótno, 94 × 73 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 76 000 zł •
estymacja: 85 000 – 100 000 zł

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

Kolor w obrazach Menkesa ma niezwykłą jakość. Tylko on sam mógłby nadać tym dziełom 
wyjątkową wartość, gdyby nie to, że także ich rysunek posiada te same walory. Kolor jego 
jest mocny, jędrny, wypracowany aż do szczytu artystycznej maestrii. Artysta stara się 
wydobyć z niego jak najwięcej bogactwa – oszczędnego zresztą, ale głębokiego i o nie-
skończonych niuansach. Pogodnym płaszczyznom, na których barwa gra rolę intymną, 
osobistą, przeciwstawia on wibracje planów nerwowych, poszatkowanych gwałtownymi 
błyskami. W partiach tych pasja malarska daje swój upust, nie tracąc jednakże nigdy umiaru. 
Podstawą obrazów Menkesa jest zazwyczaj ta sama paleta barwna. Ale ile w niej różno-
rakich gier kolorystycznych! Od tonów jasnych i przeźroczystych aż do odcieni najbardziej 
mrocznych. Te gry kolorów i kontrastów wydobywają światło, które nie pochodzi z zewnątrz 
ani nie jest akcentowane zbyt jednoznacznie. Ono rodzi się już w kolorze. Jest rytmiczne 
i zgodne z wibracją i temperaturą obrazu. Z tych dwóch elementów – koloru i światła – 
Menkes tworzy faktury nerwowe, płaszczyzny rzeźbione cieniem i światłem, które niejako 
modelują formy wystarczająco na tyle, aby je osadzić w kompozycji obrazu; formy zawsze 
podporządkowujące się rytmowi narzuconemu przez malarza. Kontrolowanie tego rytmu 
w powstających kompozycjach zdaje się być szczególną troską artysty. Na palecie Menkesa 
często obecna jest czerwień – czerwień mocna, królewska, gorąca, zmysłowa; rzadko 
spotykane, wyszukane zieleniem wystudiowane brązy oraz aksamitna czerń. Jednolitość 
jaka emanuje z obrazów Menkesa wywodzi się z podporządkowania wszystkich elementów 
dzieła tej sam myśli przewodniej, czy tej samej wizji plastycznej. Bowiem artysta, wierny 
swemu zamiarowi, tłumaczy go na język plastyczny wybierając tylko takie jego elementy, 
które są mu niezbędnie konieczne. Następnie zestawia je w dwojaki sposób: według 
ładu lirycznego, który czerpie z własnej wrażliwości i wyobraźni ora podporządkowuję je 
kompozycji całości obrazu.

E.Teriade, Menkes, Edition „Le triangle”, Paris, 1932, [w:] Sigmund Menkes 
1896–1986, Nowy York, 1993, s. 17–18

18. Zygmunt Menkes, Paryż lata 1920-te
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Wzgórze Six-Fours w pobliżu 
Sanary, ok. 1925 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p. d.: Hayden

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

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

Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej pejzaży (…). 
U artysty, wychowanego od młodych lat na plenerach, a także ceniącego sobie letnie 
wyjazdy do Bretanii, musiało nieuchronnie dojść do przełamania impasu związanego 
z kubistycznym rygorem narzuconym przez mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami 
[mowa o ówczesnym mecenasie artysty, Rosenbergu]. (…) W zetknięciu z pejzażem Południa 
artysta doszedł do bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że podczas prób malowania 
z natury utraciłem potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością próby odzyskania 
owej wrażliwości musiały mieć początek w pozbyciu się wszelkiej stylizacji, w której artysta 
narzuca własną wizję, czerpiąc z niej tylko to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena 
miała skupić się głównie na funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury 
i pokora malarska mogły pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. 
(…) Już pierwsze pejzaże z Cassis z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do klasycznej 
formuły przedstawieniowej. 
 W kolejnych wyjazdach na południe Francji, w tym do Sanary, artysta rozwijał malarską 
sprawność pejzażysty. W pejzażach z Sanary z 1925 roku dominuje miękko kładziona 
plama, uzyskana subtelnymi i szybkimi pociągnięciami pędzla i laserunkami. Artysta 
usiłuje wydobyć jak najwięcej subtelności refleksów barwnych w bujnej roślinności oraz 
zróżnicowanym, pagórkowatym ukształtowaniu terenu. 
 Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53 i 63.19. Henryk Hayden w swojej pracowni, 1919 r. 
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: Kisling 1951

na krośnie nalepki: dwie nalepki z Galerii 
Drouant-David w Paryżu; nalepka transpor-
towa z  Petit Palais z Genewy, nalepka z ma-
szynopisem: DOND’ARTHUR RUBINSTEIN 
1984; M.KISLING z numerem: 76; okrągła 
nalepka transportowa: H.GERFAUD (…) 
Paris, INTERNATIONAL ART TRANSPORT 
(…) PARIS, papierowa nalepka z odręcznym 
napisem: PHOTO no 43 oraz nalepka 
z maszynopisem z opisem obrazu 

Pochodzenie:
– Galeria Drouant-David, Paryż
–  Kolekcja pianisty Arthura Rubinsteina, 

Los Angeles
–  Kolekcja Oscar’a Ghez’a de Castelnuovo, 

Musee du Petit Palais, Genewa
– Kolekcja prywatna, Francja
– Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  Kisling. Ibaraki, Muzeum d’art Moderne, 

1.01–1.06.2007,
–  Yokohama, Sogo Museum 26.06– 

8.08.2007
–  Kitakyushu Municipal Museum, 

1.09–8.10.2007
–  Fuchu, Fuchu City Art Museum of Art, 

13.10–18.10.2007
–  Nagoya, Matsuzukaya Museum 

23.10–24.12.2007

Reprodukowany:
–  Jean Kisling, Henri Troyat, Wyd. Jean 

Kisling, Tom 2, 1982, nr XXIV, str. 254.
–  Millon & Associes – Matsart, Paris 

& Jerusalem, International Fine Art 
Summer Auction, 2011, poz. 120

cena wywoławcza: 440 000 zł •
estymacja: 600 000 – 700 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom 
w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo 
francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny 
światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między 
Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na Salonie Jesiennym, 
odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych 
w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace w ramach 
weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, Melą Muter.

20. Mojżesz Kisling z synami Guyem i Jeanem 
na La Plage Dorée w Sanary Sur Mer

21. Rene i Mojżesz Kisling w Sanary sur Mer
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Południe Francji od zawsze przyciągało artystów, 
pisarzy, twórców. W latach 20. i 30. XX wieku sporą 
popularnością cieszyło się m.in. urokliwe miasteczko 
Sanary-sur-Mer. Przyjeżdżali tam m.in. Jean Cocteau, 
Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Bertolt Brecht 
czy Thomas Mann. Na początku trzeciej dekady po-
przedniego stulecia miejscowość odkrył też Mojżesz 
Kisling. Od 1921 roku Kisling pracował w Sanary 
z Szymonem Mondzainem, bliskim przyjacielem 
jeszcze z czasów krakowskiej ASP oraz André Dera-
inem – wówczas już uznanym artystą, współtwórcą 
fowizmu. W 1926 r. wybudował w tam willę, w której 
spędzał czas z żoną Renee i synami Guyem i Jeanem. 
II wojna światowa zmusiła artystę do opuszczenia 
Europy, ale już w 1946 r. wrócił do Sanary-sur-Mer 
i mieszkał w nim do śmierci w 1953 r. Przebywając 
na południu Francji, często nawiązywał w swojej 
twórczości do motywów widoków śródziemnomor-
skich portów i prowansalskich pejzaży. Zajmował 
się wtedy malarstwem figuratywnym, realistycznym, 
nawiązującym do klasycznych wzorców. Owe 
tendencje pojawiały się w Europie w szerszych 
kręgach i zyskały miano „nowej rzeczowości”. Także 
Kisling, posługując się precyzyjnym rysunkiem, 
dbając o harmonijny wyraz kompozycji nawiązywał 
do nowego klasycyzmu. Bliski mu duch Południa 
wyrażał się nie tylko w ekspresji koloru, lecz także 
porządku przedstawienia przywodzący na myśl dzieła 
Starożytnych. „W pejzażach Kisling nawiązywał także 
do szesnastowiecznych schematów kompozycyjnych, 
przedstawiając krajobrazy rozległe, budowane kuli-
sowo, o sugestywnie oddanej głębi przestrzennej.” 
(Irena Kossowska,  Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, grudzień 2001, culture.pl/pl/tworca/mojzesz-
-moise-kisling, dostęp na 01.03.2019 r.)

W otaczającej go, śródziem-
nomorskiej przyrodzie odnalazł 
odpowiednik własnej natury, 
zmiennej, wybuchowej, gorącej. 
W miarę upływu czasu czuł się 
coraz bardziej związany z połu-
dniem, a dialog z prowansalską 
naturą trwał do końca twórczej 
drogi artysty. Kislingowi, tak jak 
wielu współczesnym mu mala-
rzom pracującym w Saint Tropez, 
kolor objawił się z całą mocą.

M. Chrzanowska-Foltzer, „Rozmowy prowansal-
skie” – Polscy malarze na południu Francji od 

1909 roku do dziś, „Archiwum emigracji. Studia 
– szkice – dokumenty” 2011, z. 1–2, s. 300
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Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Chateau des Trésors  
(Pałac skarbów)

olej, płyta, 58,5 × 46 cm
sygnowany śr. d.: B. Biegas
na odwrocie papierowa nalepka z odręcz-
nym opisem pracy i numerem 113

cena wywoławcza: 55 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Rzeźbiarz i malarz. Studia rzeźbiarskie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 
w pracowniach K. Laszczki oraz A. Dauna. W 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo 
uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się 
z polskim środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego. Artysta zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. 
W późniejszych latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. 
W okresie paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego 
dorobku była twórczość literacka oraz malarska. Artysta zaczął malować za namową 
Stanisława Wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Następnie, artysta 
w swej malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle 
malarskie. Ogromną popularność przyniosły mu jego portrety, z specyficznymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Inspirował się również sztuką Arnolda 
Böcklin’a oraz Gustava Moreau. Prace artysty należą do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, paryskim 
Muzeum Orsay oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. W 2015 roku 
w Warszawie powstała największa ekspozycja dzieł Biegasa, łącząca zbiory kooperacji 
Fundacji im. Bolesława Biegasa i Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

22. Bolesław Biegas
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Z początkiem lat 20-tych XX wieku Bolesław Biegas maluje cały cykl obrazów o onirycznej 
i symbolicznej wymowie zatytułowany Mistyka nieskończoności. Było to swoiste oddanie hołdu 
Arnoldowi Böcklinowi i jego słynnej Wyspie Umarłych, która stała się ogromną inspiracją 
dla Biegasa. Kompozycje z tej serii to sceny utrzymane w mistycznej, niemalże teatralnej 
atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach czerni i granatów, z osobliwym ukazaniem 
postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie. Obrazy z tego cyklu artysta zaprezentował na 
wystawie w 1925 roku w galerii André Seligmann, o których tak pisał poeta Gustave Kahn:
W majestatycznej urodzie nocnego nieba, ogromna ściana ciemnoniebieskiej emalii 
usianej wyciszonymi gwiazdami czy też nieba wieczornego, którego błękit pogłębia się 
w falach, pozbawionych materii w tej słabnącej jasności, pod niebem ubarwionym ogniem 
zachodzącego słońca i jakby ustrojonym niezwykłym odlotem wielkich ptaków z purpury, 
szmaragdów, szafirów — skały, wyspa medytacji obsadzona wysokimi cyprysami i zamkami 
z sennych marzeń. Zamek zaczarowany, zamek księżycowej poświaty, zamek Atlantydy 
ukwiecający morze swym nagłym rozkwitem, zamek królów i królowych, wyobraźnia Biegasa 
buduje je z kształtów ludzkich, zastygłych w uroczystej ekstazie, melancholijnych królów, 
beznadziejnie zakochanych dziewic. (…) Dzisiaj prezentuje nam, w formie 40 obrazów 
wyłącznie na temat mistycznej nocy, z architekturą o formach ludzkich, którą jego artyzm 
czyni wiarygodną, piękny poemat medytacji wielkiego samotnika.

Gustave Kahn, Boleslas Biegas. Les Nuits Mystiques, [w:] Exposition des Ouvres  
de Charles Hetherington le Célèbre Peintre Américain et de Boleslas Biegas  

Peintre Polonais, Paris, Galerie André Seligmann 1925, ss. 12–14

Prezentowany w katalogu aukcyjnym obraz Chateau des Trésors – Pałac skarbów, datowany 
na około 1925 rok, jest idealnym przykładem obrazu z tego właśnie cyklu. Oto z mrocznej 
scenerii wyłania się stojąca w prawej części kompozycji postać jarzącej się srebrzystym 
blaskiem młodej dziewczyny, o smukłej, wręcz kolumnowej sylwetce, z kaskadą złotych 
włosów opływających jej ciało. Dziewczyna ze skrzyżowanymi w geście modlitwy dłońmi stoi 
na ścieżce prowadzącej do tajemniczej, barwnej bramy. Owa brama, o antropomorficznym 
charakterze, zbudowana jest z symetrycznych, wyniosłych rzeźb, zwieńczonych głowami, 
o zaciśniętych ustach, z naciągniętymi kapturami i wysokimi, hełmami. Zgeometryzowane 
stateczne sylwetki swoją formą przywodzą na myśl rzeźby z cyklu Pałace Zaczarowane 
wykonanych przez Biegasa w około 1902 roku. Nad całą sceną dominują strzeliste sylwety 
cyprysów, które również pojawiały się w wielkiej inspiracji Biegasa – Wyspie Umarłych. 
Znany rzeźbiarz p. B. Biegas nie porzucił wcale pędzla. Cykl jego głęboko przemyślanych 
obrazów wystawionych w Galerie Andre Seligmanna przenosi nas do królestwa snu. Wzrok 
przyciągają pełne ekspresji świetliste plamy widmowych pałaców, grup dziwnych drzew, 
postaci mitologicznych, ledwie się odcinających na ciemnym lub czarnym tle. U Biegasa 
przyroda harmonijnie współistnieje z człowiekiem i jego dziełem. Świat widzialny prze-
istacza się w ciąg mistycznych symboli płynących z serca artysty. Czy możliwe jest, by 
interesująca koncepcja monumentalnych sylwetek stylizowanych pałaców wywodziła się ze 
sztuki starożytnego Egiptu? Jakkolwiekby nie było, obiekty te przeszły osobliwą ewolucję, 
zatracając całkowicie hieratyczną sztywność budowli faraońskich. Obrazy, odznaczające 
się poruszającą siłą wyrazu, przepełnia atmosfera snu i głębokiej intymności. Wydobyciu 
prostych efektów świetlnych sprzyja wyrazisty rysunek i kompozycja. [...]

E. Woroniecki, L’Art polonais d Paris. M. B. Biegas chez A. Seligmann, „La Pologne 
politique, economique, litteraire et artistique” 1925, półr. II, s. 866–867.
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Jean Peské 
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Ogrody Muzeum Rodina

olej, płótno, 65,5 × 81 cm
sygn. l. d.: Peské

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.

…szeroki horyzont, barwa nieba, intensywność kolorów, wszystko to było zachętą do pracy. 
Artysta starał się uchwycić wrażenia w różnych technikach, malował akwarelą, techniką 
olejną, uprawiał grafikę. Pragnął uchwycić najdrobniejsze zmiany światła czy tonacji, 
analizując pejzaż w najdrobniejszych szczegółach. Mocno nasycony koloryt studiów świadczył 
o poszukiwaniach zbliżonych do fowistów. Peské traktował jednak kolor z niezwykłym 
wyczuciem, nie przekraczając granicy jaką wyznaczała mu natura, swoisty „słownik sztuki”. 
Wkrótce jego ulubionym motywem stało się drzewo. To właśnie malując drzewa mógł 
najlepiej wyrazić wierność przyrodzie, dbałość, czasem obsesyjną, w dochodzeniu prawdy 
o naturze (…) Po paryskiej wystawie w Galerii Devambez w 1913 r. Peské zyskał miano 
„portrecisty drzew”.
M. Chrzanowska-Foltzer, „Rozmowy prowansalskie” – polscy malarze na południu Francji 

od 1909 roku do dziś, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, Toruń 
2011, z. 1–2 (14–15), s. 298.

Natura, którą ukochał uczuciem głębokim, żywiołowym, nie ma przed nim tajemnic. Tętno 
jej olbrzymie bije potężnym rytmem w jego dziełach. Znajdą się tu wszystkie jej elementy: 
doliny i wzgórza, lasy, ogrody i rzeki majestatyczne, żyzne winnice i wydmy pustynne, 
skromne siedziby ludzkie i monumentalne pomniki wraz z dziką urodą poszarpanych 
wybrzeży oceanu. A każdy widok i każdy jego szczegół posiadać będzie własne oblicze, 
własny typ i życie swoiste. Nie pociągają go owe złudne liczmany panoramiczne, z których 
tylu łapczywych na sensację „artystów” urabia monetę zdawkowej wyjątkowości. 

E. Woroniecki, Jan Peske. Z wystaw paryskich, „Świat” 1924, nr 47, s. 6-7.
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8
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: Terlikowski

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

23. Włodzimierz Terlikowski, 1928 r.

Zwroćmy uwagę rownież na liczne studia 
kwiatow: roż 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 ar-
tystę 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, 
economique, litteraire et artistique” 1921,  

półr. I, s. 100–101
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9
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. p. d.: AWenbaum

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

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, 
urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje 
figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.
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10
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Geografowie, ok. 1955 r.

olej, płótno, 78 × 88 cm
w p. d. pieczęć atelier

Proweniencja:
Atelier artysty
Kolekcja prywatna, Polska. 

Opisywany i reprodukowany:
Simon Mondzain. Mistrzowie École de Paris, 
tekst Ewa Bobrowska, katalog wystawy, Villa 
la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 21 września 
– 31 grudnia 2012, Muzeum Ziemi Chełm-
skiej w Chełmie, 14 stycznia – 30 kwietnia 
2013, s. 45 oraz nr kat, 92, s. 179.

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował 
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. Vlaminc-
kiem 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 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.

24. Szymon Mondzain w swojej paryskiej pracowni, lata 60. XX w. 
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W ślad za starymi mistrzami p. Mondszajn największe ma upodobanie do 
kompozycji opartej na trójkącie w różnych jego odmianach. Kompozycja 
jest dlań szkieletem idealnym dzieła, rysunek jego systemem nerwowym. 
(…) 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.

Umiar i bogactwo kolorytu, przy samoistnej swobodzie kompozycji, 
stanowi wraz z harmonią głębszych indywidualnych poczynań artystycz-
nych i z jędrnym przemyślanym realizmem w traktowaniu tematu istotę 
talentu p. Sz. Mondszajna, który należy do czołowej grupy polskich 
malarzy w Paryżu.

E. Woroniecki, Mistyk i realista (Z powodu wystawy Sz. Mondszajna 
u Barbazanges’a),„Świat” 1926, nr 34, s. 4.

Oferowana w katalogu praca wpisuje się w nurt filozoficzno-alegoryczny, 
który można wyodrębnić w twórczości artysty z okresu powojennego. 
Powstała jako studium przygotowawcze do realizacji muralu w Tilimsan 
(fr. Tlemcen), algierskiego miasta położonego w północno-zachodniej 
części państwa. Algieria zapisała się złotymi zgłoskami w życiorysie 
i dorobku plastycznym Mondzaina, który podobnie jak wielu przed nim 
przedstawicieli środowisk artystyczno-literackich, nie oparł się urokowi 
oraz egzotyce, jakie dla Europejczyków roztaczała Północna Afryka. 
Dla zamieszkałego we Francji malarza, Algiera była jak najbardziej 
w zasięgu ręki. Mondzain po raz pierwszy postawił stopę na algierskiej 
ziemi za sprawą malarza Jeana Launois’a, z którym wybrał się w podróż 
w 1925 roku. Od tamtego momentu dzielił swoje życie między Paryż 
a Algierię. Inspirowane orientem Północnej Afryki obrazy cieszyły się 
dużym uznaniem wśród francuskiego społeczeństwa i krytyków. Dużą 
estymą Mondzain był darzony również w środowisku algierskim, na co 
wskazuje m. in. zlecenie wykonania fresku dla wyższej szkoły nauczy-
cielskiej dla dziewcząt „École Normale” w Ben Aknoun (l. 1953–1954), 
które poprzedziło projekt muralu dla oddalonego na zachód miasta 
Tilimsan. W kompozycji oferowanego na aukcji obrazu skupiają uwagę 
dwa motywy: globus i postać arlekina. Mająca swe źródło w commedii 
de’ll arte postać arlekina pojawiła się już jako samodzielny motyw 
malarski w monumentalnym obrazie namalowanym przez Mondzaina 
w latach 1919–1920 (Arlekin, olej, płótno, 243,5 × 136 cm, kol. 
prywatna, Paryż). Motyw globusa został również umiejscowiony jako 
obiekt drugoplanowy we fresku z Ben Aknoun. W Geografach została 
niejako rozwinięta koncepcja tego atrybutu. Dzięki materiałom źródło-
wym wiadome jest, że artysta podejmował różne warianty kompozycyjne 
z wykorzystaniem siedzącego przy stole i kontemplującego globus męż-
czyzny w szacie. Zachowała się archiwalna fotografia przedstawiająca 
artystę podczas pracy w swojej pracowni, stanowiąca cenny materiał 
ikonograficzny do analiz porównawczych oraz świadcząca o dużym 
znaczeniu tego tematu dla Mondzaina.
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Paryż – Widok na Pont des Arts 
i Notre Dame, l. 30. XX w.

olej, tektura, 31 × 41 cm
sygn. p. d.: Halicka

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
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 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.

Ogromnie interesuje mnie architektura, zagadnienia perspektywy i rozwiązań przestrzennych. 
Nic dziwnego, przez tyle lat żyłam i współpracowałam z kubistą. Mimo to moje malarstwo 
nie należy do żadnej szkoły. Nie jestem ani kubistką, ani naturalistką, ani impresjonistką, 
ani surrealistką. Po prostu pragnę wyrażać poetyckość i chcę, żeby wynikała nie z literatury, 
nie z tematu, ale z treści plastycznej obrazu.

H. Kowzan, Baśń barw, „Świat” 1956 nr 41, s. 1.

Od lat 30. właściwie do końca kariery malarstwo Halickiej będzie się opierać na linii, na 
rysunku, za pomocą którego tworzy swój świat – odrealniony, bajkowy, choć oparty na 
rozpoznawalnych motywach. Jest to świat poezji rzuconej na papier i płótno.

K. Zagrodzki, Alicja Halicka, seria Mistrzowie E’cole de Paris, Warszawa 2011, s. 33.

Pejzaż, w szczególności zaś widoki miejskie, zaczął dominować w twórczości artystki od lat 
30. XX w. Malarka była niejako zmuszona przez swojego męża, Louisa Marcoussisa – także 
kubisty, do porzucenia skądinąd udanych i dobrze przyjętych przez krytykę kompozycji 
kubistycznych i odnalezienia nowej ścieżki plastycznego wyrazu. Pierwsze „pejzaże” pojawiły 
się w serii gwaszy, które Halicka przywiozła z podróży po Kazimierzu w latach 1919–1921, 
jednak pełniły rolę tła dla przedstawień. W latach 30. XX w. skierowała swoje zainteresowanie 
ku architekturze i ulicom Paryża. Zwłaszcza Place de la Concorde był z upodobaniem przez 
artystkę „portretowany”. Odtąd nieco odrealnione, utrzymane w lirycznej nastrojowości 
pejzaże miejskie będą rysem rozpoznawczym twórczości Halickiej.

25. Alicja Halicka, 1937 r. 
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1966/1970)

Rue de la Corderie

olej, płótno, 38 × 55 cm
sygn. p. d.: Grunsweigh
na odwrocie opisany: Rue de la/Corderie

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

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 
i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety. 
Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.
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Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Le Croisic

olej, tektura, 59 × 75 cm
sygn. l. d.: Kanelba

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

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

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 przytłumionych, delikatnych o wykwintnym walorze.

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

(…) Sześć płócien p. Kanelby świadczy o prawdziwym talencie tego młodego artysty. 
Zwraca uwagę na barwy, dla których gotów jest czasem poświęcić inne składniki malar-
stwa. Kanelba nie zadowala się niewyraźnymi, niematerialnymi niuansami. Jako człowiek 
młody, żywiołowy i wymagający, lubuje się w uciechach zmysłowych, a więc zarówno 
w żywej, jak i zwartej masie koloru. 

E. Woroniecki, L’Art polonais à Paris. Expositions: (…) de M. Kanelba, au Salon de 
l’Escalier (…), „La Pologne politique, économique,  

littéraire et artistique” 1928, półr. I, s. 120. 
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Port z łodziami

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

Reprodukowany:
Henri Epstein. Mistrzowie Ecole de Paris, 
Warszawa 2015, nr kat. 47, s. 125.

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

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 1920–1930 
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 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.

Dominującą grupę dzieł w twórczości Epsteina z l. 30. XX w. są sceny przedstawiające 
rybaków przy pracy. Wiadome jest, że w 1931 r. artysta przebywał w Bretanii, w miejscowości 
Concarneau oraz wypływał na przybrzeżną wyspę Belle-Ile-en-Mer, skąd przywoził liczne 
akwarele, inspirowane tym tematem. Motyw portów i rybackich wiosek obecny w dorobku 
malarza wskazuje na niesłabnące u artysty zainteresowanie człowiekiem w określonym 
środowisku i stanowi niejako kontynuację studiów, w których przyglądał się pastuchom 
na polach Owernii i przekupkom na targu w Saint-Jean-de-Luz. Znaczna ilość obrazów 
o tematyce portowej przysporzyła Epsteinowi przydomek „malarza portów rybackich”, zaś 
jego twórczość z tego czasu została zdefiniowana przez krytykę jako „błękitny okres”.

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. 47.

26. Henryk Epstein w plenerze w Epernon
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt, 1918 r.

olej, płótno, 46,5 × 62,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: Kisling 1918 
opisany na odwrocie: M. Kisling/Paris/
Fevrier 1918
na odwrocie nalepka z Frank Perls Gallery, 
Beverly Hills, nalepka z domu aukcyjnego 
Christies oraz 2 nalepki z odręcznymi 
napisami, w tym jedna z 1974 roku

Do obrazu dołączono certyfikat autentycz-
ności Jeana Kislinga z 17.11.1972 r.

Pochodzenie:
Mr. Laffaille, Paryż
Frank Perls Gallery, Los Angeles, n. 283

Reprodukowany:
J. Kisling & H. Troyat, Kisling 
1891–1953, vol.II, Turin, 1982, IV Nus, 
no. 8 (il. 293)

cena wywoławcza: 250 000 zł •
estymacja: 320 000 – 350 000 zł

Kiki – „kwiat paryskiego bruku”

„Zawód modelki jeszcze przed pierwszą wojną byt bardzo popularny. Popyt tworzyli pracujący na 
Montparnassie artyści. Przed I wojną przy rue de la Grande Chaumière gromadziły się Włoszki. 
które wówczas zdominowały ten zawód. Podczas wojny uznane za „wrogów bez zawodu”, 
musiały opuścić to miejsce. Skutkowało to nieformalnym obiegiem francuskich modelek. 
które szukały swoich szans w pobliżu kawiarń Montparnasse’u. Jedną z nich była urodzona 
w Burgundii Alice Ernestine Prin. Po latach, znana jako Kiki de Montparnasse, mówiła o sobie, 
że porzucona w dzieciństwie przez rodziców, została adoptowana przez artystyczne milieu 
Montparnasse’u. Już w wieku dwunastu lat miała doświadczyć okrutnego paryskiego życia. 
U progu kariery Alice związana była z polskim malarzem pochodzącym z Łodzi, Maurycym 
Mędrzyckim. Para zamieszkiwała pod adresem rue de Perceval 17. Mędrzycki stworzył całą 
serię portretów i aktów swojej kochanki, późniejszej słynnej muzy Montparnasse’u. Były to 
najwcześniejsze obrazy, do których pozowała Alice. W tym czasie malowało ją także wielu 
innych artystów Montparnasse’u. Osobliwe było jej pierwsze spotkanie z Kislingiem. Widząc 
Alice u boku Mądrzyckiego na tarasie la Rotonde, Kisling miał zapytać: „Kim jest ta nowa 
dziwka? ”. Zostało mu to jednak wybaczone, a Alice zaprzyjaźniła się z pochodzącym z Krakowa 
artystą i wkrótce otrzymała od niego trzymiesięczny kontrakt.”

Mistrzowie École de Paris. Villa la Fleur,  
tekst Artur Winiarski, Warszawa 2016, s. 208

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom 
w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo 
francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny 
światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między 
Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na Salonie Jesiennym, 
odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych 
w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace w ramach 
weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, Melą Muter.

27. Kiki 
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Talent Epsteina ujawnia jednak swą prawdziwą skalę dopiero w najnowszych płótnach: 
martwych naturach, o kolorze konkretnym, cielesnym, aktywnym i zyskującym czystszy 
sens, Nie jest to kolor Courbeta. Choć kolor ten służy mu jedynie do wyrażenia „ciężaru” 
odwzorowywanego przedmiotu, jego gęstości, materii, podkreśla także jego plastyczność. 
Wyzyskuje cały potencjał plastyczny obiektu, który odtwarza nie tyle pod postacią widma, 
odbicia, czy „odpowiednika”, pozbawionego namacalnej realności, ile pod postacią ciała, 
zdrowego, ożywianego płynącą w nim młodą krwią, przesyconego świeżością. Patrzymy 
odtąd na płótna Henryka Epsteina nie jak na cienie, fikcje barwne, ale jak na żywe istoty, 
wyposażone w mięśnie, tętnice i naczynia krwionośne, jak na istoty, których serca biją 
równym rytmem.

W. George, Epstein, Paris 1931, s. 7–13.

Chwalono jego martwe natury. Ja chcę jednak szczególnie wyróżnić kompozycje kwiatowe, 
w których Epstein oczarowuje rzadko spotykaną, cenną, soczystą i lśniącą malarską materią.

Chil Aronson, Scienes et visages de Montparnasse, Paris 1963, s. 356–363.

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 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.

16
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 65 × 46 cm
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

64 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





17
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Portret kobiety 

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: 1935 (?)/Wł. Terlikowski

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Absolutna antytezą Boznańskiej zwłaszcza w sensie indywidualności wzrokowej i technicznej 
– jest Terlikowski, przez krytyków francuskich za pogrobowca impresjonizmu uważany. 
I on wprawdzie nie precyzuje konturów rysunkiem linijnym, i on podporządkowuje swoją 
wyobraźnie wyobraźnię przypadkowym wrażeniom optycznym, lecz krajobrazy jego i kwiaty 
malowane są kolorami o wyraźnie określonych barwach i o silnym napięciu walorów świetl-
nych, kolorami kładzionymi na płótno szerokim gestem szpachli.

Z.S. Klingsland, Malarze polscy w Paryżu, „Sztuki Piękne”, IX, 1933.

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

66 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





18
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczyna w chustce

olej, sklejka, 48,5 × 34,5 cm
sygn. l. g.: Kanelba

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 13 000 zł

(…) Kanelba należy do „młodych” tej specjalnej kategorii (malarzy osiągających dojrzałość 
twórczą w Paryżu) – przybył z Polski z wyraźnym zamiarem bronienia swej niezależności 
twórczej i ani na chwilę nie odstąpił od tej zasady. Broni dwóch zasadniczych elementów swej 
sztuki: sposobu  postrzegania Rzeczywistości i stylu. Zadanie to niełatwe, zwłaszcza w Paryżu, 
gdzie zamiłowanie do statycznej harmonii, właściwe duchowi łacińskiemu i znajdujące wyraz 
w precyzyjnej linii rysunku nie współgra z dynamizmem, w pewnym sensie romantycznym, 
wiecznie rozedrganego konturu, jaki leży u podstaw całej twórczości Kanelby. 

Z. St. Klingsland, La peinture de Kanelba, „Pologne Littéraire” 1932, nr 65–66, s. 4.

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 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Dama z parasolką

olej, płótno, 41 × 33,5 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

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

28. Stanisław Eleszkiewicz w swojej pracowni przy ulicy 54 Montparnasse w Paryżu, lata 1950-te.
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20
Isaac Antcher
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Martwa natura z owocami

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: Antcher

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 13 000 – 17 000 zł

Malarz, reprezentant École de Paris. Edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Odessie, 
którą kontynuował w latach 1921–1924 w Szkole Sztuki i Rzemiosła „Bezalel” w Jerozolimie 
i następnie w Académie Russe i Académie de la Grande Chaumière w Paryżu. Interesowała 
go żywo twórczość Rembrandta oraz impresjonistów, których dzieła studiował w zbiorach 
paryskich muzeów. Był podopiecznym marszanda Leopolda Zborowskiego. Jego płótna były 
wystawiane na Salonie Jesiennym i Salonie des Tuileries. Twórczość Antchera oscylowała 
wokół portretów, martwych natur, pejzaży i widoków wnętrz. W jego dziełach wyodrębnić 
można wpływy Cezanne’a, barbizończyków oraz wspomnianych już impresjonistów.
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21
Jankiel Adler
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/
Anglia)

Martwa natura

olej, sklejka, 27 × 33 cm
sygn. p. d.: adler

Pochodzenie
–  kolekcja Nathana Kocha, Galeria David, 

Bielefeld
– kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 70 000 zł

Mimo ciągłego podejmowania życiowych tematów i motywów, co ma też swoje teoretyczne 
uzasadnienie, Jankiel Adler swoją twórczością wykracza poza ten obszar. Sposób, w jaki 
przekształca te żydowskie motywy i tematy, oddala go od anegdotycznego, charaktery-
stycznego dla tej epoki, stylu przedstawiania. I jakkolwiek nigdy nie wyzwolił się całkowicie 
od figuratywności, wiedział bowiem o niebezpieczeństwie zwykłego zdobnictwa tkwiącego 
w abstrakcji, to jednak unikał przedstawień treściowo określonych. Dlatego też jego 
wielkość polega przede wszystkim na tym, że nie przyłączył się do kulturowych tendencji, 
które w polskiej, niemieckiej i angielskiej sztuce owych czasów nie ustrzegły się zwykłej, 
dekoracyjnej abstrakcji. Udało mu się raczej wykrystalizować ze specyficznej swoistości 
polsko- żydowskiego pochodzenia humanizm, zespalający świat.

Nehama Guralnik, Jankiel Adler, Europejski artysta w poszukiwaniu żydowskiego stylu, 
Düsseldorf – Kolonia – Tel Aviv – Łódź 1985, s. 277

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Dusseldorfie, 
Paryżu i Londynie. Edukację artystyczną rozpoczął w Polsce. Od 1916 r. kontynuował naukę 
u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Dusseldorfu. 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 
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 
początku lat 30. nasiliła się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania 
form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Dusseldorfie, co zaowocowało 
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, 
Nowym Jorku, Edynburgu i Wuppertalu. Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał techniki 
graficzne, rysunek i akwarelę.
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22
Elizabeth Ronget
(1893 Chojnice – 1962 Paryż)

Wazon z kwiatami

olej, tektura, 48 × 38 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: E. Ronget

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Malarka i graficzka pochodzenia niemieckiego. Studia artystyczne odbyła w wiedeńskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. W kolejnych latach artystka naukę kontynuowała w Paryżu, gdzie poznawała 
nowatorskie nurty w sztuce, tak inne od tradycyjnego podejścia do sztuki w Wiedniu. 
Wyjechała również do Londynu, a następnie w 1926 roku do Berlina gdzie związała się 
z tamtejszymi awangardowymi grupami Der Blaue Reiter i Novembergruppe. W 1931 roku 
ze względu na panująca sytuację polityczną w Niemczech artystka wyjechała do Paryża, 
gdzie rozpoczęła naukę w Académie de la Grande Chaumiere. Jednocześnie pracowała jako 
dekoratorka wnętrz. W Paryżu wyszła za mąż za lekarza Paula Rongeta, dzięki któremu 
poznała malarza André Lhote, z którym wystawiała od 1934 roku na Salonie Jesiennym. 
W 1941 roku po wkroczeniu Niemców do Francji, opuściła Paryż i przeprowadziła się do 
Prowansji. W twórczości Ronget dominowała stylistyka kubizmu. Pod wpływem znajomości 
z Lhote artystka zaczęła czerpać inspiracje z twórczości Paula Cézanne’a. Formy w jej obrazach 
zyskały bardziej syntetyczny, uproszczony kształt, a paleta barw została zawężona do barw 
ziemi. Najczęstszymi tematami jej prac stanowiły martwe natury, postaci muzyków wraz 
z ich instrumentami, sceny rozgrywające się w barach i kawiarniach.
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Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznał się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. 
W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. osiadł w Ceret, podróżował do Paryża, 
a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością 
Cezanne’a i Van Gogha. Malował przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. Początkowo artysta 
sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu 
oraz w Londynie, Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk Pięknych w Béziers, Muzeum 
Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.

23
Pinchus Krémegne 
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Martwa natura z dzbanem 
i talerzem z owocami

olej, płótno, 37,5 × 45,5 cm
napis na odwrocie: Kremegne

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na plener 
do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. 
W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, a także 
w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. 
W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz portrety. Operował wieloma technikami. 
Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.

24
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Martwa natura z owocami

olej, płótno, 23,5 × 29,5 cm
sygn. l. d.: Peské.

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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25
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Keja w Honfleur, 1933 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. p. d.: Hayden

Reprodukowany i opisany:
Artur Winiarski, Mistrzowie École de Paris, 
Henri Hayden, Warszawa 2013, poz. kat. 
62. s. 147 (il.)

cena wywoławcza: 21 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1921–1950 mamy do czynienia z bardzo zdolnym malarzem, bacznym obser-
watorem, artystą o wielkiej wrażliwości. W obrazach wracają tło i dalsze plany, dukt pędzla 
jest szybki i sprawny, lecz kubizm i jego teorie należą do przeszłości – tak o malarstwie 
Haydena po odejściu artysty od estetyki kubizmu wspomina Pierre Célice, przyjaciel malarza. 
(Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 17.) Od 
tego momentu pejzaż odgrywał główną rolę w twórczości Haydena. W tych kompozycjach 
ujmował realistyczne przedstawienia krajobrazów, budując je świetlistą, płynną plamą 
barwną. Liczne podróże artysty po miasteczkach południowej Francji (między innymi Sanary, 
Cassis), przynosiły spowite słońcem widoki miejscowości, czy wtopione w górzyste tereny 
majaczące szczyty budynków miast i miasteczek. Hayden po mistrzowsku oddawał charakter 
i atmosferę tych miejsc.
 O nieco innym, bardziej stonowanym wyrazie jest prezentowany w katalogu widok na keję 
w normandzkim Honfleur. Do Honfleur w Normandii Hayden przybył latem w 1933 roku. 
Pobrzeże z tego północnego miasta Francji Hayden wykreował na swoim płótnie w bardziej 
przygaszonej, brunatnej palecie. Z lewej strony kompozycji z plam szarości i brązów wyłaniają 
się biegnące wzdłuż drogi zabudowania. Plamy barwne delikatnie rozjaśniają się w lewym 
kierunku obrazu. Z obrazu bije spokojny nastrój zadumy, kontemplacji.

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

82 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





26
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie

olej, płótno, 27 × 41 cm
sygn. l..d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

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 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). 
Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picasso, M. Jacobem, J. Lipchitzem, H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich 
Salonów, a indywidualne pokazy jego prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie Zborowski, 
Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu 
(1968) i Museé des Beaux-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, 
a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich 
walorach dekoracyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do obserwacji natury.

27
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa - 1970 Paryż)

Pejzaż z południa Francji

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: Hayden

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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28
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Kwiaty, 1916 r.

olej, tektura, 66,5 × 50,5 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Peské/1916

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.

(…) Peske wprowadza nas do innego świata – natury kojącej i bujnej. Mało u nas znany ten 
artysta, talentem swym i pracą zdobył bez hałasu i tamtamu reklamy stanowisko bardzo 
wybitne. Skalę twórczości ma niezwykle rozległą: kompozycje, pejzaż, portrety, martwe 
natury, akwaforty i projekty dekoracyjne z użyciem najróżniejszych technik malarskich, 
które opanował p o mistrzowsku. Jest kontynuatorem tradycji wielkiego malarstwa (szkoły 
barbizońskiej) pierwszej połowy XIX wieku, które wzbogacił zdobyczami kolorystyki impresjo-
nistycznej. Szczęśliwa ta kombinacja świetnego rysunku z bujną, ale w karbach utrzymaną 
paletą [oraz] ujęciem plastycznym i mocnym tematu, w który głęboko się wczuwa, stanowią 
istotną a niepowszednią oryginalność naszego rodaka.

E. Woroniecki, Artyści polscy w paryskim salonie [Jesiennym], „Tygodnik Ilustrowany” 
1924, półr. I, s. 100.
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29
Zygmunt Schreter 
(1886 Łódź - 1977 Francja)

Pejzaż

olej, płótno, 54 × 73,5 cm 
sygn. p. d.: Schreter 
na odwrocie p. d. napis: Schreter 

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

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 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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30
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Etiuda dla Bilitis

gwasz, papier, 28 × 39 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: SE

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

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

29. Stanisław Eleszkiewicz, Paryż, 25 maja 1948
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W latach 20. XX wieku Menkes zaczął malować widoki z południa Francji, 
dokładnie z Sanary. Obrazy z tym motywem to nasiąknięte południowym słoń-
cem kompozycje, ukazujące nadmorskie budynki, sady, z bujnie rozłożystymi 
drzewami, czy palmami, budowane z nasyconej palety brunatno-zielono-
-pomarańczowej. Obrazy te niosły w sobie silny ładunek ekspresjonistyczny. 
Artysta wzbogacał te widoki umieszczając na pierwszym planie sceny rodzajowe 
z postaciami siedzących przy kawiarnianych stoliczkach, na ławkach. Z bie-
giem lat pejzaże u Menkesa zmieniły swoją stylistykę i charakter. W czerwcu 
1935 roku Zygmunt Menkes wraz ze swoim przyjacielem Arturem Nachtem 
Samborskim wyjechał na hiszpańskie Baleary. Prezentowany na aukcji 
pejzaż z Ibizy jest owocem tej właśnie artystycznej podróży. Przedstawienie 
to znacznie odchodzi od wcześniej podejmowanych pejzaży przez artystę. 
Narracja jest o wiele mniej ekspresyjna, malunek jest znacznie delikatniejszy, 
paleta kolorów znacznie rozjaśniona. Menkes w tym syntetycznym obrazie 
wspaniale uwidacznia nasycony gorącym słońcem widok hiszpańskiej wyspy.

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

31
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Pejzaż z Ibizy, 1935 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p.d.: Menkes
opisany na odwrocie:  
Menkes/Espagne/Ibiza

Reprodukowany: 
J.Malinowski, B.Brus-Malinowska,  
W kręgu École de Paris. Malarze 
żydowscy z Polski, Warszawa 2005, 
s. 279, il. 187. 

cena wywoławcza: 70 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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32
Marc Sterling
(1898 Rosja – 1976 Paryż (?))

Martwa natura z ptakiem

olej, płótno, 24 × 19 cm
sygn. l. d.: M. Sterling

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

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 
motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach 
pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.
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33
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 65,5 × 54 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: M. Blond

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łodzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniosł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do ktorej należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął wspołpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska tworczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznałam się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. 
W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. Osiadł w Ceret, podróżował do Paryża, 
a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością 
Cezanne’a i Van Gogha. Malował przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. Początkowo artysta 
sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu 
oraz w Londynie, Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk Pięknych w Béziers, Muzeum 
Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.

34
Pinchus Krémegne 
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Martwa natura

olej, płótno, 33 × 41 cm
sygn. l. d.: Kremegne
na odwrocie napis: N morte

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznałam się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. 
W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. Osiadł w Ceret, podróżował do Paryża, 
a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością 
Cezanne’a i Van Gogha. Malował przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. Początkowo artysta 
sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu 
oraz w Londynie, Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk Pięknych w Béziers, Muzeum 
Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.

35
Pinchus Krémegne 
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Domy wśród drzew

olej, płótno, 39 × 46 cm
sygn. l. d.: Kremegne

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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36
Max Band
(1900 Naumestis/Litwa – 
1974 Kalifornia)

Truskawki

olej, płótno, 19 × 23,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Max Band

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Malarz, rzeźbiarz pochodzenia litewskiego. W latach 1920–1922 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie w pracowni Willy’ego 
Jaeckela. W 1923 roku przeniósł się do Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem artystów Montparnasse, aktywnie uczestnicząc w życiu 
artystycznym. W 1954 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Zamieszka 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 głownie tworzył wizerunki portretowe m. in. F.D. Roosevelta w 1934 r., czy popiersie G. Washingtona, zrobione 
w 1961 roku na zamówienie Białego Domu. Dzieła Banda znajdują się w licznych kolekcjach m. in. w muzeach Berlina, Kowna, Nowego 
Jorku, Paryża, Jerozolimy, Los Angeles i Filadelfii.
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37
Robert Pikelny
(1904 Łódź – 1986 Paryż)

Martwa natura

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: Pikelny

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, kojarzony ze środowiskiem École de Paris. Impuls w kierunku sztuk plastycznych poczuł po wizycie 
w Galerii Trietiakowskiej, gdzie duże wrażenie zrobiły na nim dzieła Ilii Riepina, Waletina Sierowa i Wasilija Surikowa. Istotny wpływ na 
ukształtowanie gustu artystycznego Pikelnego miał jego pierwszy nauczyciel, Ilja Maszkow, zrzeszony w „Le Valet de Carreau” (pol.: Bubnowyj 
Walet/Walet Karo) – grupie artystów reprezentujących swoją twórczością futurystyczno-kubistyczne tendencje w sztuce. Dzięki znajomości 
z Aleksandrem Szewczenko zainteresował się Paryżem, do którego przeprowadził się w 1923 r. wraz ze swoim przyjacielem Jeanem 
Pougny, poznanym podczas pobytu w Berlinie. W twórczości Pikelnego dominuje malarstwo figuratywne, zwłaszcza sceny inspirowane 
środowiskiem baletowym i muzycznym. Drugim wybijającym się na plan gatunkiem malarskim były martwe natury kwiatowe. W dorobku 
Pikelnego można też odnaleźć pejzaże i kadry z wnętrza pracowni.
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38
Marc Sterling  
(1898 Rosja – 1976 Paryż (?))

Klatka

olej, papier, 63 × 48 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: M.Sterling 

Proweniencja: 
Atelier artysty 

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 13 000 – 25 000 zł

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 
motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach 
pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.
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39
Zygmunt Landau 
(1898 Łódź – 1962 Tel Aviv)

Portret Stefana Tymowskiego

olej, płótno, 80 × 66 cm
sygn. wraz z dedykacją l. g.: á St. Tymow-
ski/ amicalement/ Landau 

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Pierwsze szlify w kierunku edukacji 
artystycznej pobierał w łódzkiej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena, w której studiował 
razem z Henrykiem Epsteinem. Kolejnym nauczycielem młodego Zygmunta był Stanisław 
Lentz, na którego zajęcia uczęszczał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W wieku 
dwudziestu dwóch lat przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował studia w Académie de 
la Grande Chaumière i Académie Colarossi. Tam zetknął się z twórczością Cezanne’a i za-
przyjaźnił z Kislingiem. Landau wystawiał w Warszawie, Łodzi oraz na Salonie Jesiennym 
i Niezależnych. Okres II wojny światowej artysta spędził w Saint-Tropez, Nicei, Paryżu, 
a także odbywał wyprawy do Londynu i Sztokholmu. Pod koniec lat 50. XX w. malarz osiadł 
w Izraelu, z którym związał się już do końca życia.
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40
Maurice Blond 
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Martwa natura ze skrzypacmi, 
1971 r.

olej, płótno, 73 × 54 cm 
sygn. i dat. l. g.: M.Blond 71

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łodzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniosł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do ktorej należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął wspołpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska tworczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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41
Jacques Gotko 
(1899 Odessa – 1944 Auschwitz)

Pejzaż z chatami

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: J Gotko 27 
na odwrocie nalepka z paryskiej 
galerii Artés rue Vavin 26 
á Montparnasse z numerem 231 

cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. W 1905 roku rodzina artysty, z obawy na pogrom ludności żydowskiej w Rosji, wyjechała do Paryża. Jego 
ojciec, pracownik fabryki, zmarł osiem lat później w 1913 roku, zostawiając wdowę i dwoje małych dzieci w ciężkiej sytuacji finansowej. 
Pomimo zaistniałej sytuacji, Gotko rozpoczął studia architektury i scenografii w École des Beaux Arts. Pracował na planach filmowych jako 
projektant scenografii. Jednocześnie zajmował się malarstwem. Swoje obrazy wystawiał na Salonie Niezależnych, Salonie Jesiennym oraz 
w innych słynnych i prestiżowych paryskich galeriach. W 1935 roku Gotko wyprowadził się z Paryża do małego miasteczka Charente, 
całkowicie skupiając się na malarstwie. W 1939 roku w kwietniu miała miejsce wystawa prac artysty, która jednocześnie była jego ostatnią. 
W 1941 roku Gotko został aresztowany i przewieziony do obozu w Compiègne. Jego pracownia wraz ze wszystkimi pracami została zniszczona. 
Gotko przebywając w obozie nie porzucił swojej wielkiej pasji. Malował akwarele oraz tworzył również liczne rysunki i grafiki. W 1942 
roku został przewieziony do obozu w Drancy, a następnie w 1943 roku do Auschwitz, gdzie zmarł na tyfus w 1944 roku. Część ocalałych 
prac z okresu twórczości w obozach została przekazana przez przyjaciół artysty Isisa Kischkę i Georges’a Wellersa do zbiorów Muzeum 
Bojowników Getta w Izraelu. Natomiast w zbiorach paryskiego Musée d’Histoire Contemporaine znajdują się przedwojenne prace artysty.
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Obraz powstał zapewne w Prowansji w Orcel koło Aix-en-Provence. Na prośbę żony Tamary 
artysta znalazł dom i zakupił go w 1930 roku. Tam niebawem zamieszkał z żoną oraz jej 
matką.  Od tego czasu obrazy artysty zdominowały pejzaże skąpane w słońcu i w kolorze:

„Obrazy prof. Zawadowskiego rysowane są kolorem: przejrzyste, szerokie pociągnięcia budują 
obrazy o mocnym nasileniu barwnym, zimny błękit i zieleń szmaragdowa przeciwstawiane 
są czerwieniom w kompozycjach figuralnych pejzażach z południa”.

F. Lilpop Krance, Wystawy paryskie. E Vuillard. Polscy artyści  
„Gazeta Polska” 1938, nr 168.

42
Wacław Zawadowski 
(1891 Skobiełka/Wołyń – 
1982 Aix-en-Provence)

Pejzaż prowansalski

olej, płótno, 45,5 × 60,5 cm 
sygn. l. d.: Zawado 

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

W latach 1908–1911 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Jozefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetow i malarzy Montmarte’u: 
F. Legerem, A. Modiglianim i L. Zborowskim. W latach 1913–1914 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Dusseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był wspołzałożycielem Cechu Artystow Polskich Jednorog. Od 1930 r. przeniosł się do Orcel  
w Prowansji. Duży wpływ na jego tworczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w poźniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zrożnicowanej fakturze. W swojej tworczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płotna.

30. Zawadowski przy pracy nad obrazem
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43
Roman Kramsztyk 
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Staw, przed 1913 r.

olej, płótno, 62 × 83 cm
sygn. p. d.: R Kramsztyk
na odwrocie na krośnie nalepka z krakow-
skiego TPSP z 1913 roku z numerem 1617, 
odręcznie wpisanym autorem i tytułem 
oraz ceną 800R oraz pozostałości po innej 
nalepce

cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

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

W malowanych przez Kramsztyka pejzażach możemy odnaleźć motyw symbolicznej ucieczki 
z miasta, lęku przed nowoczesnym, przemysłowym światem i pragnienie powrotu na łono 
natury. 

R. Piątkowska, „Rozkosz w użyciu farby… owa rozkosz czysto malarska…” [w:] Roman 
Kramsztyk 1885–1942. Wystawa monograficzna; luty-marzec 1997,  

Warszawa 1997, s. 22.

Tę samą pełnię formy, tę samą obfitość soków żywotnych odnajdujemy w jego pejzażach 
i martwych naturach. Migotliwa szata pól, drzew, kwiatów, czyni piękno ziemi i jej potężny 
szkielet bardziej  nawet plastycznym niż w rzeczywistości. Ta jego wizja prawie nigdy nie 
oddala się od człowieka. W pejzażach Kramsztyk przedstawia sylwetki rybaków, rolników, 
to znów osiedla, porty, grupy domów czy kościoły. To zmysłowe doznawanie świata często 
znajduje spełnienie w czułym, pełnym miłości marzeniu, którego przykładem są pejzaże 
stanowiące swoiste skarby poetyckiej fantazji, świadczące o mistrzostwie jego dzieł. 

E. Woroniecki, L’Art polonais à Paris. Expositions: de M. R. Kramsztyk chez Druet […], 
“La Pologne politique, économique, litéraire et artistique” 1929, półr. I, s. 19–21. 

31. Roman Kramsztyk na wystawie swoich prac w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie w 1932 r.
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44
Jean Peské 
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Czerwone dachy

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. l. d.: Peské.

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Natura jest głównym źródłem jego natchnienia. Wywdzięczając mu się za jego szczerą żywiołową 
miłość, nie ma dlań tajemnic. Szeroki jej oddech przenika potężnym swym rytmem całą jego 
twórczość. Surowe stoki gór niebotycznych i zielone doliny usiane sadybami ludzkimi, trud ciężki 
rolników wśród nieprzemierzonych przestrzeni pól żyznych i winnic, przekleństwo wertepów 
pustynnych, skromne chatki wiejskie w cieniu monumentalnych zabytków przeszłości, nieba 
otchłanie błękitne i pod nawałnicą siwych chmur dzikie piękno poszarpanych wybrzeży oceanu… 
każdy jego pejzaż dyszy prawdą i życiem. Artysta nie daje się skusić łatwą malowniczość widoków 
panoramicznych. Chętnie wybiera tematy proste, codzienne, ale o typie trwałym i mocnym.

E. Woroniecki, Jan Peske. Mistrz drzew i świątyń, „Tęcza” 1929, z. 12, s. 5–7.

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na plener 
do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. 
W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, a także 
w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 
r. odbyła się wielka retrospektywna wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, tworzył liczne 
pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty 
kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kos z drozdem, 1952 r.

olej, płótno, 24 × 33 cm
sygn. l.g.: Kisling

Reprodukowany::
Kessel J., Kisling 1891–1953, Stamperia 
Artistica Nazionale, Turyn, 1989, poz. 24, 
s. 366.

Proweniencja:
Kolekcja syna Guy`a Kislinga,  
Sanary-sur-Mer, Francja
Kolekcja prywatna, Toulon, Francja
Kolekcja prywatna, La Cadière, Francja 
(od ok. 1998)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 72 000 zł •
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom 
w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo 
francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny 
światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między 
Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na Salonie Jesiennym, 
odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych 
w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace w ramach 
weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, Melą Muter.

32. Mojżesz Kisling, 1926 r.  
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Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Przyjęcie urodzinowe

olej, płótno, 46 × 61 cm 
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 86 000 zł •
estymacja: 90 000 – 100 000 zł 

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

33. Zygmunt Menkes w swojej pracowni, Woodstock, New York, 1981
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Menkes jest uznawany za jednego z najznakomitszych kolorystów 
naszych czasów i niewielu jest artystów równych mu w wyczuciu 
oraz umiejętności użycia koloru. Kolor jego różnie był opisywany 
przez krytyków – jako ciepły, zmysłowy, elegancki czy wyśmienity. 
Używając pędzla lub szpachli kładzie on farbę z pasją i werwą 
dzięki czemu faktura skończonej pracy sprawia wrażenie niemal 
surowej, „nie wypolerowanej”. Nadaje to jego dziełom silnego efektu 
spontaniczności a jednocześnie przepychu, co u widza wywołuje 
entuzjastyczny i żywy oddźwięk. Menkes lubi na przykład malować 
akty kobiece w ciemnych czerwieniach. Tłumaczy przy tym, że 
to, co próbuje ukazać, to nie naturalny kolor skóry, ale ciepło 
i magnetyzm kobiety. Właśnie czerwień to symbolizuje. Oglądając 
uważnie jego obrazy można zauważyć, że pod ową zewnętrzną 
szorstkością kryje się szczególna wrażliwość, bowiem jego płótna 
składają się z niezliczonej ilości prawie niedostrzegalnych dotknięć 
pędzla; kolory skrzą się jak klejnoty, a łącząc się tworzą ostateczną 
wspaniałą tonację. Biały kwiat oglądany z bliska jest w rzeczywistości 
mozaiką tęczowych odcieni. To, co wygląda na głęboką czerń jest 
w istocie bogatą mieszaniną kolorów podstawowych. Używając 
czerni na kontury oraz spokojnych kolorów na obrzeżach barw 
intensywnych, Menkes tak organizuje swoje płótna, że gdybyśmy 
pominęli ich tematy z powodzeniem można je odbierać jako 
kompozycje abstrakcyjne.

Emery Grossman, Art and Tradition, Thomas Yoseloff Ltd., New 
York 1967, [w:] Sigmund Menkes 1896–1986,  

Nowy York, 1993, s. 19.
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Bolesław Biegas 
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Zamyślony

brąz, wys. 47 cm  
sygn. u podstawy: B.BIEGAS EA I/ IV  
oraz stempel odlewni AVANGINI 
FONDEUR
odlew współczesny

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Patrzymy na twarze bogów, mędrców, zjaw, upiorów, planet, artystów. Twarze skupione, 
zastygłe w zamyśleniu lub odwrotnie pełne ekspresji, wyrażającej cierpnie i ból aniżeli 
radość i szczęście. To twarze rzeźb autorstwa Bolesława Biegasa – twórcy jednocześnie 
polskiego i paryskiego, (…). Twórczość Biegasa prowokuje, zmusza do refleksji. To twórczość 
krążąca wokół zagadnienia bytu, losu człowieka, śmierci, nieuchronności wyroków losu, 
wieczności, przeznaczenia. 

Anna Wierzbicka, Bolesław Biegas,  
czyli „Wędrówka ducha myśli”, [w:] Bolesław Biegas, Rzeźba, red. A. Czarnocka,  

Warszawa 2012, s. 14 

Przez lata w swojej twórczości Bolesław Biegas wykreował swój niepowtarzalny, wielo-
wymiarowy styl artystyczny, zarówno w malarstwie, jak i w rzeźbie. Twórczość artysty 
powstawała w całych cyklach. W latach 20-tych XX wieku Biegas stworzył w terakocie 
całą serię złożoną z pełnoplastycznych męskich aktów, przedstawionych w medytacyjnych, 
skulonych, siedzących czy też klęczących pozach. W tych realizacjach widać wyraźną 
inspirację artysty Myślicielem Rodina. Chociaż tutaj nie po raz pierwszy Biegas odniósł się 
do twórczości Francuza – w 1910 roku stworzył gips o tytule Narodziny myśli (Myśliciel). 
Jego akty, nawiązujące w swej stylistyce do kubizmu, są niezwykle surowe, oszczędne 
w detale, ale jednocześnie bardzo silne w swym przekazie. Pomimo swoistej powściągliwości 
w artystycznej narracji, w tych silnie, aczkolwiek uroszczonych, ciałach modeli, widać 
pewnego rodzaju napięcie, ekspresję. Dodatkowej wymowy nadają rzeźbom autorskie tytuły, 
m.in.: Siła myśli, Koncentracja, Refleksja, Niemoc, Wątpliwość. 

(Lit.: Bolesław Biegas 1877–1954. Rzeźba malarstwo, [katalog wystawy pod 
red. Katarzyny Budkiewicz, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock, 1997,s. 43.)

Rzeźbiarz i malarz. Studia rzeźbiarskie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 
w pracowniach K. Laszczki oraz A. Dauna. W 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo 
uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się 
z polskim środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego. Artysta zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. 
W późniejszych latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. 
W okresie paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego 
dorobku była twórczość literacka oraz malarska. Artysta zaczął malować za namową 
Stanisława Wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Następnie, artysta 
w swej malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle 
malarskie. Ogromną popularność przyniosły mu jego portrety, z specyficznymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Inspirował się również sztuką Arnolda 
Böcklin’a oraz Gustava Moreau. Prace artysty należą do zbiorów Muzeum Narodowegow 
Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, paryskim 
Muzeum Orsay oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. W 2015 roku 
w Warszawie powstała największa ekspozycja dzieł Biegasa, łącząca zbiory kooperacji 
Fundacji im. Bolesława Biegasa i Biblioteki Polskiej w Paryżu.

34. Biegas w swojej pracowni przy ulicy 
Faubourg Saint-Honoré 233 bis, Paryż 1906 r.
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I. PRZED AUKCJĄ

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

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany 
w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera 
podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 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 pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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 zwycięz-
cę. 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.

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci 
licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, do-
stępnego 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 zlece-
nia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, 
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie 
rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym 
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu 
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit 
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim 
wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

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

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

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

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

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

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy So-
pockiego 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 od-
powiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych 
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

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

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

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

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

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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

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

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

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

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

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

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

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty 
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicy-
towane 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 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny pozyskuje bezpośrednio od 
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszer-
stwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny 
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego 
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów 
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce 
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89, 
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności 
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI – ÉCOLE DE PARIS

Sopot, 6 kwietnia 2019 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



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie
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SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Maksymilian Novák – Zempliński, Incarnatio series, 2008, olej, płyta, 125 × 125 cm, sygn. na odwrocie: ‘M. Novák-Zempliński | 2008’
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 25 MARCA 2019 R.

młodasztuka
Bartosz Stępiński Serpent, 70 × 50 cm, 2019
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Władysław Ślewiński (1856–1918), Białe petunie i czerwone róże, 1904 r. 



Robert Motelski,  
Gwiazdy 26 września 22:56,  
2018, olej, akryl, płótno,  
90 × 130 cm, fragm.

15 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 MAJA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT



AUKCJA VARIA (29)

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

15 MAJA 2019
 

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  
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28. Stanisław Eleszkiewicz w swojej pracowni przy ulicy 54 Montparnasse w Paryżu, 
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