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Kupuj dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
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Licytuj samodzielnie z dowolnego
miejsca przez aplikację na urządzenia
mobilne lub stronę internetową
Bądź na bieżąco! Obserwuj
ulubionych artystów i śledź
dostępność ich dzieł
C

M

Y

CM

Otrzymuj powiadomienia o nowych
aukcjach organizowanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny

MY

CY

CMY
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację
mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Przestrzeni nie podobna
lepiej malować,
niż ją maluje p. Malecki
Kłosy 1987, nr 668, s. 255

Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów drugiej połowy XIX w. W latach 1852–1856
studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Christiana
Breslauera. Po ukończeniu studiów otrzymał zatrudnienie w dekoratorni teatrów rządowych.
Zadebiutował na pierwszej wystawie nowo powstałego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w 1861 roku.
Po otrzymaniu stypendium rządowego pięć lat później wyjechał na dalsze studia do
Monachium, gdzie uczył się w prywatnej pracowni słynnego pejzażysty Eduarda Schleicha st.,
nazywanego „ojcem Stimmungu”. W Monachium nawiązał bliższe kontakty z tamtejszym
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polskim środowiskiem artystycznym, m.in. z braćmi Gierymskimi, Józefem Brandtem czy
Juliuszem Kossakiem. Mniej więcej dziesięcioletni okres pobytu w Monachium należał do

Władysław Malecki

najbardziej pomyślnych w karierze Maleckiego. Odbywał liczne podróże po Bawarii, malował

(1836 Masłów – 1900 Szydłowiec)

Przedmieścia Krakowa,

1872 r.

olej, płótno dublowane, 45 × 117 cm
sygn. i dat. l. d.: W. Malecki/1872
Pochodzenie:
– Prywatna kolekcja, Wielka Brytania
–A
 ukcja Christie’s Mason & Woods,
Londyn, 9–10 grudnia 1892
– kolekcja Williama Henry’ego Wallisa
– French Gallery, Londyn
cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 320 000 – 400 000 zł
10

górskie pejzaże z Alp i Tyrolu. Odwiedzał też rodzinne strony. Z tego okresu pochodzą widoki
przedmieść Krakowa. Co roku przysyłał do kraju obrazy na wystawy do Warszawy, Krakowa
czy Lwowa. Odnosił sukcesy na wystawach europejskich, m.in. w Monachium, Wiedniu,
Berlinie i w Londynie, gdzie w 1874 zdobył złoty, a w 1877 srebrny medal. W 1880 roku
artysta powrócił na stałe do kraju i zamieszkał w Warszawie. Malował widoki Saskiej Kępy,
Wilanowa, Mokotowa, Alei Ujazdowskich, parku Łazienkowskiego czy Solca. W owym czasie
najczęściej wystawiał w warszawskim TZSP.
Najbardziej charakterystyczne dla jego twórczości są pejzaże – zarówno malownicze widoki
górskie jak i rozległe przestrzenie równin, jeziora w górach, rzeki w płaskim, równinnym
krajobrazie, lasy, parki miejskie, widoki wsi, miasteczek, przedmieść oraz zabytkowej
architektury. Uznawany był również za doskonałego rysownika, którego prace tak opisał
Tadeusz Dobrowolski: „szkice pejzażowe, rysowane miękko i wrażliwie zadziwiają delikatną,
wyczutą kreską, nowoczesną, a nawet prekursorską nutą”.
Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Kielcach,
Krakowie, Szczecinie, Poznaniu.
s op oc k i d om au kcy j n y

Prezentowany na aukcji obraz „Przedmieścia Krakowa” pochodzi z najlepszego okresu

Artysta zastosował w prezentowanej pracy różne rozwiązania kompozycyjne i formalne,

twórczości jednego z najwybitniejszych polskich pejzażystów Władysława Aleksandra

które z resztą często pojawiały się jego pracach. Poczynając od wydłużonego, zwanego

Maleckiego. Pobyt w Monachium w latach 1870–1880 i przyjaźń z Józefem Brandtem

„ręcznikowym” formatu, przez podkreślające głębię przestrzenną przesunięcie elementów

wpłynęły na największe powodzenia artysty na polu i rynku sztuki. W tych latach artysta

wertykalnych na jedną stronę kompozycji, doskonale oddał też panoramiczną rozległość

przyjeżdżał na krótkie pobyty do kraju, m.in. w 1872 i 1873 odwiedzał Kraków, a plonem

przestrzeni z obniżoną linią horyzontu i rozbudowaną partią zasnutego obłokami nieba,

tej bytności było kilka obrazów przedstawiających krakowskie i podkrakowskie motywy.

naturalność ujęcia, nikły, jakby „zatopiony” w krajobrazie sztafaż, ciepłe, rozproszone światło

Przykładem wielkiego uznania krytyki i rozgłosu artysty był obraz o dokładnie takim samym

zacierające kontrasty i natężenie barw czy wreszcie wrażliwie oddany łagodny nastrój

tytule co prezentowany w katalogu. Przedmieścia Krakowa Maleckiego był wystawiany

spokojnego letniego dnia. Oprócz rozciągniętego widoku, to rozbudowana i dopracowana

na wystawie powszechnej w Wiedniu i w monachijskim Kunstvereinie w 1873, a w roku

partia nieba przykuwa szczególną uwagę. „Władysław Malecki odbierał zresztą pejzaż

1874 nagrodzony został złotym medalem w Crystal Palace – Picture Gallery. Po kolejnych

jako zjawisko barwne także w partiach nieba i obłoków – elementów, których nigdy nie

wystawach w Krakowie i Lwowie słuch o obrazie zaginął, nie ma stuprocentowej pewności

traktował jako czynnika samoistnego, lecz w powiązaniu z nastrojem obrazu.” (W. Oborny

co do tego czy prezentowana w katalogu praca jest tożsama. Niemniej jeszcze w roku 1878

[w:] „Władysław Aleksander Malecki 1836–1900”, Kielce 1999, s.35)

„Kłosy” informowały: „Władysław Malecki nadesłał cztery krajobrazy większych rozmiarów.

Aleksander Lesser pisał w „Kłosach”: „ [...] obrazy p. Maleckiego coraz więcej nabierają

Pomiędzy nimi było „Przedmieście Krakowa”, za które na wystawie w Londynie otrzymał

wziętości, a nawet zagranicą wielce są poszukiwane. (…) Artysta ten nie naśladuje obcej

medal. Koloryt obrazu jest świetny, rysunek poprawny, ugrupowanie drzew i ludzi wytworne,

maniery, lecz zapatruje się wprost na naturę, i wyznać trzeba, że pomimo nieco szorstkiego

oświetlenie widoku i perspektywa doskonałe, iż oko czuje tu wypukłość przedmiotów i gubi

malowania obraz ten w pewnym oddaleniu należyte czyni wrażenie; niebo szczególnie jest

się w odległej dali jak w naturze. Przestrzeni nie podobna lepiej malować, niż ją maluje

świetne, a płaszczyzna, na której trzodę pasą, doskonale się zagłębia, również naturalnie

p. Malecki, którego krajobrazy o doskonałej perspektywie mają w ogóle tyle charakteru,

są malowane drzewa i łąki”. (A. Lesser, Kłosy, nr 468, s. 269)

światła i blasku żywych barw, iż mogą wytrzymać porównanie ze znakomitymi pejzażami

Analogiczne prace znajdują się m.in. w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie,

na świecie”. (Kłosy 1987, nr 668, s. 255).

Kielcach i Szczecinie oraz w Muzeum Sztuki w Łodzi.

„Nikt nigdy nie powstrzyma nas od interesowania się życiem
genialnego człowieka. Można by powiedzieć, że on sam jest dziełem
sztuki, że życie jego jest poematem czy powieścią, że on sam jest
cudem”
Tadeusz Boy-Żeleński , w: „Ludzie żywi”, Helion 2015, s. 72

Jacek Malczewski w plenerze
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Autoportret
olej, płótno, 70 × 52,5 cm
sygn. przy lewej dolnej krawędzi:
J.Malczewski
na odwrocie na zawiniętym kawałku
płótna druga sygnatura: J. Malczewski

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich,
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie

cena wywoławcza: 1 000 000 zł

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

estymacja: 2 200 000 – 2 500 000 zł

portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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„Malarz ukazuje się nam dalej w swych portretach własnych
przeważnie w tej samej roli: mianowicie jako Artysta przez wielkie A, artysta wyniesiony na zawrotne wyżyny przez teoretyków
modernizmu – istota stojąca ‘ponad życiem, ponad światem’, ‘Pan
Panów, nie okiełznany żadnym prawem, nie ograniczony żadną siłą
ludzką’ (Przybyszewski). Mówi nam o tym jego postawa – sztywna,
wyniosła, nieprzystępna, mówią nam o tym jego gesty – uroczyste,
pełne afektacji i namaszczenia” (Mieczysław Wallis, Autoportrety
Artystów Polskich, Warszawa, 1966, s. 197). Ta silna tendencja do
portretowania swojej osoby odbijała się szerokim echem wśród jemu
współczesnych i stanowiła materiał do pogłębionych studiów przez
krytyków i historyków sztuki. Przez niektórych utożsamiana była
ze skłonnościami narcystycznymi i dandyzmem, w opinii innych
była przejawem artystycznej ironii, w której poprzez „nieustanne
uruchamianie zabiegów iluzji i deziluzji (…) osiąga w rezultacie
najwyższą powagę obowiązków moralnych i intelektualnych wobec
własnego dzieła.” „W swoich wizerunkach przez całe lata konfrontował siebie samego z całym światem. Wiernie odtwarzał rysy
zewnętrzne, nie próbując prawie nigdy zdradzać swoich przeżyć.
Twarz pozostawała na ogół zamknięta, niedostępna”
Zofia Katarzyna Posiadała,
Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. Rocznicę urodzin
i 75. rocznicę śmierci, Radom 2004, s. 8 [kat. wyst.]
Na prezentowanym obrazie Malczewski sportretował się w roli
Chrystusa. Interpretacja biblijna przedstawienia w kontekście intrygującej kompozycji, teatralizacji postawy i gestu nie wydaje się taka
oczywista. Jak pisał Adam Heydel: „Nie z każdym z Chrystusów
Malczewskiego łatwo się widzowi pogodzić. Więcej w nich bólu,
goryczy, żółci aniżeli łagodnej miłości” (A.Heydel, Jacek Malczewski
człowiek i artysta, Kraków 1933, s. 206). Z kolei sam Jacek
wprowadzał pewną groteskę w przedstawieniach Chrystusa. Jak
wspominał Cezary Jellenty: „O jednym z Chrystusów, któremu
dał własne oczy i własny kształt głowy, lecz zarazem i zbyt bujne
włosy i trochę retoryczną minę powiedział do mnie: Panie! Czy ten
Chrystus nie jest tenorem teatralnym? ” (M.Kudelska, Dukt pisma
i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin
2008, s. 769). Antagonizmy wokół Chrystusowych autoportretów
narastały również w krakowskim środowisku artystycznym, które
dopatrywało się w tych kompozycjach świętokradztwa. (S.Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski. Życie i twórczość, 2015,
s.58). Inne znane analogiczne autoportrety w roli Chrystusa
w owych dosyć charakterystycznych i kontrowersyjnych rudych
włosach to „Chrystus przed Piłatem” (ze zbiorów Lwowskiej Galerii
Sztuki, olej, tektura, 65 × 80,5 cm) czy „Chrystus i Samarytanka
(również zb. LGS, olej, tektura, 92 × 72,5 cm)

„Sceny myśliwskie stały się jednym z najważniejszych tematów w twórczości Juliana Fałata.
Indywidualnie zinterpretowane budziły zachwyt publiczności i krytyków. (…) Obrazy Fałata
cieszyły się tak wielką popularnością zapewne dlatego, iż myślistwo i łowiectwo było ważnym
elementem polskiej kultury szlacheckiej. Myśliwskimi kompozycjami artysty zafascynowany
był również Henryk Sienkiewicz, piewca sarmatyzmu. Fałata nie interesował typ polowań
par force, tak popularny w polskim malarstwie XIX wieku, lecz raczej indywidualne reakcji
ludzi i towarzyszące im napięcie. Wśród bogatego zespołu prac można wyróżnić kilka grup
tematycznych, które wielokrotnie przedstawiał: wyjazd na polowanie, nagonkę, odpoczynek
myśliwych i powrót z polowania. Pierwsze kompozycje powstały w 1886 roku podczas
pobytu w Nieświeżu, na słynnym polowaniu urządzonym dla księcia pruskiego Wilhelma.”
(Anna Król, „Julian Fałat”, [katalog wystawy] Stalowa Wola 2010, s. 54–55)

Julian Fałat „Nagonka – polowanie w Staszowie”, 1894 r., akwarela, papier,
nr ident. 128974 MNW, własność: Muzeum Narodowe w Warszawie

Wybitny reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina,
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko
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dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie

Julian Fałat

założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim

(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Wyjazd na polowanie,

1898 r.

olej, płótno, 81 × 198 cm
w świetle ramy
sygn., dat. i opisany p. d.: Jul Fałat/
Kraków/1898

TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago,
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor,

cena wywoławcza: 1 400 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do

estymacja: 2 000 000 – 2 500 000 zł

najwybitniejszych artystów polskich.
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Fundamentalne dla dorobku artystycznego Juliana Fałata są dwa nurty dominujące w jego twórczości, stanowiące równocześnie rozpoznawalny

Fałat już w 1892 roku swoje mniejsze prace przenosił na wielkoformatowe płótna. O olejnych pracach artysty tak pisał Jerzy Malinowski:

rys jego dzieł. Mowa tu oczywiście o tak zwanych fałatowskich śniegach, przedstawiających zakola rzek oraz o realizacjach poświęconych

„Malując szeroko farbami olejnymi potrafi wykorzystać efekty fakturalne. Twarze ludzkie, realistycznie zróżnicowane, zestawia z jaskrawych

tematyce myśliwskiej. Zwłaszcza ta druga kategoria prac zajmuje zaszczytne miejsce w ouevre Fałata z uwagi na ich znaczenie w rozwoju

plam barwnych, które – przy zachowaniu odpowiedniej odległości – syntetyzują się w oku widza.” (Jerzy Malinowski, „Julian Fałat”,

artystycznej kariery malarza. Momentem o wielkim znaczeniu okazało się uczestnictwo w polowaniach organizowanych w Nieświeżu,

Warszawa 1985, s. 31).

w których bawili książę Antoni Radziwiłł oraz książę Prus, późniejszy cesarz Wilhelm II Hohenzollern. Wydarzenie to zaowocowało stworzeniem

Bardzo prawdopodobne jest, że zarówno o wyżej wspomnianej akwareli, jak i o prezentowanym w katalogu aukcyjnym wspomina

kilkudziesięciu kompozycji, z czego kilkanaście w formie fotograficznych reprodukcji zostało opublikowanych i wydanych w pamiątkowej

w jednym ze swoich listów sam artysta. W liście z 7 maja 1898 roku do Wincentego Łosia artysta pisze: „Najmocniej przepraszam

tece. Rozwinęło także wykazywane już wcześniej przez artystę zainteresowanie tematyką myśliwską (przytoczmy chociażby kompozycje

Hrabiego, że zaraz na Jego pismo łaskawe nie odpowiedziałem, albowiem byłem nieobecny w Krakowie. Pisze mi Wielmożny Pan Hrabia

„Pejzaż leśny ze zwierzyną”, 1879; „Górale myśliwi”, 1881) oraz przyniosło rozgłos wśród krytyków i społeczeństwa.

w sprawie nabycia akwarelli, której niestety tak długo pozbyć się nie mogę, dopóki olejny podobny obraz nie będzie gotów, a następnie ten

W obrębie dzieł inspirowanych łowiectwem, można wyodrębnić u Fałata i przytoczyć za Jerzym Malinowskim cztery zasadnicze kręgi

szkic zarezerwowany już jest do Berlina. Za tem niezmiernie przykro mi, że hrabia powziął sympatię do obrazka. który już ma od dawna

tematyczne: wyjazd na polowanie, podejście do zwierzyny (nagonka), odpoczynek myśliwych po polowaniu oraz powrót z polowania

swoje przeznaczenie i właściciela. Zasyłając wyrazy prawdziwego szacunku Jul. Fałat („Fałat znany i nieznany”. T.2. Czasy krakowskie.

(J. Malinowski, Julian Fałat, Warszawa 1985, s. 29).

Korespondencja z lat 1895–1910 (oprac. M. Aleksandrowicz), Bielsko-Biała 2008, s. 211.)

W 1894 roku Fałat namalował w technice akwareli wielopostaciową scenę „Nagonka – polowanie w Staszowie” (zbiory Muzeum
Narodowego w Warszawie). Kilka lat później, w 1898 roku, artysta namalował olejną wersję nawiązującą właśnie do tej właśnie kompozycji,
a dzieło to jest prezentowane w katalogu aukcyjnym.

„Tytus Czyżewski był jednym z najznakomitszych malarzy współczesnej nam epoki. Abstrahując od wszelkich wpływów nieukniknionych w zbiorowym życiu i walce o własną postawę
w sztuce, odrzucając, jako nieważne spadki formy i załamania linii artystycznej. Tytus władał,
jak tylko bardzo niewielu malarzy, olbrzymim poczuciem koloru, samorodnym zespoleniem
go w jemu tylko przyrodzona formę, która wprost idealnie odzwierciedlała jego osobowość
tak duchową jak fizyczną […]”.
O Tytusie Czyżewskim, Andrzej Pronaszko w: Joanna Pollakowna,
„Tytus Czyżewski”, Warszawa 1971, s. 70.
Prezentowany na aukcji obraz jest unikatową pracą Czyżewskiego. Wielki sukces odniósł na
Bienale Sztuki w Wenecji w 1948 roku. Należał do kolekcji przyjaciela Henryka Ładosza
(1902 Wrotnow – 1979 Warszawa) polskiego aktora i recytatora, specjalizującego się
w bajkach dziecięcych. Przyjaźń Czyższewkiego z Ładoszem trwał wiele lat. Posiadał on
7 obrazów oraz 5 rysunków. Był to bezcenny zbiór prac gdyż wiele wczesnych obrazów
Tytusa Czyżewskiego zaginęło i znane są tylko z reprodukcji.

4
Tytus Czyżewski
(1880 Przyszowa – 1945 Kraków)

Stangret (Woźnica),

1936 r.

olej, płótno, 99,5 × 69 cm
sygn. l. d.: Tytus/Czyżewski
na odwrocie na krośnie nalepki wystawowe: 1. Z Muzeum Narodowego Poznaniu,
2. Muzeum Narodowego w Warszawie
Pochodzenie:
– Kolekcja Henryka Ładosza
– Kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
–T
 ytus Czyżewski, Muzeum Narodowe
Poznań, 1974 r.
–W
 ystawa indywidulana, CBWA Sopot,
1956 r.;
–X
 XIV Biennale Internazionale d’Arte,
Wenecja 1948 r.
–B
 ractwo św. Łukasza, Tytus Czyżewski,
Rafał Malczewski, IPS Warszawa
1938 r.
Reprodukowany:
– „Tytus Czyżewski [katalog wystawy] ”,
J. Pollakówna, K.Malinowski, M.Dąbrowska, Muzeum Narodowe Poznań
1974, ilustr. 33, poz. 57.
– J oanna Pollakówna, „Tytus Czyżewski”,
Warszawa 1971, ilustr. XXIII, str. 77
–X
 XIV Biennale Internazionale d’Arte,
Wenecja 1948 r., kat. poz. 3

Wybitny polski malarz artysta, a także krytyk, teoretyk i poeta. W latach 1902–1907 odbył
studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Józefa Mehoffera,
Ludwika Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego. Po ukończeniu nauki w okresie 1907–1912
dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża. Tam zetknął się ze sztuką kubistów oraz Cezane’a. Swoje
obrazy po raz pierwszy przedstawił szerszej publiczności w 1910 roku, na krakowskiej
wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W kolejnych latach, 1911–1914 wystawiał na Wystawach Niezależnych w Krakowie. Od 1917 roku był współorganizatorem
członkiem Ekspresjonistów Polskich (od 1919 zwanych Formistami). Jednocześnie w tym
samym czasie pisał liczne artykuły, dramaty, wiersze. W 1922 roku po rozpadzie grupy
Formistów artysta wyjechał do Paryża, gdzie pracował w Bibliotece polskiej. W tym też
czasie wystawiał prace na Salonach Jesiennym, Niezależnych i Tuileries. We wczesnej
twórczości malarskiej Czyżewskiego widać wyraźną fascynacje sztuką Cezanne`a oraz
postimpresjonistów. W kolejnych latach artysta tworzył kompozycje wielopłaszczyznowe,

cena wywoławcza: 390 000 zł

o dynamicznych i zgeometryzowanych formach, inspirowane kubizmem, surrealizmem,

estymacja: 800 000 – 1 000 000 zł

dadaizmem i sztuką ludową.
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Leon Chwistek tak pisał o Czyżewskim:
„(…) wielki, przekorny, dziwny artysta, który z całą bezwzględnością depcze przesądy
filistrów nie posiadających się z oburzenia, że znalazł się fanatyk czystej sztuki, co nie
chce dostarczać im sensacyjnych dreszczy, ani uczyć, ani nawracać, ani pocieszać,
ani dodawać fantazji, ale chce ich zmusić, aby uslyszeli i odczuli potęgę słowa
i dziwy rytmu wyzwolonego z więzów zakorzenionych skojarzeń (…) Tytus Czyżewski
jest prawdziwym artystą. Czy to wypowiada się w poezji, czy w malarstwie, czy to
przychodzi mu walczyć z treścią, czy też ze światem rzeczywistym – zawsze umie
z bezwzględnością wizjonera zapatrzonego w nieunikniony wielki cel, przełamywać
przesądy wykuwając na ich gruzach formę nową i dla siebie tylko stworzoną […]
Leon Chwistek w: Joanna Pollakowna, „Tytus Czyżewski”,
Warszawa 1971, s. 72–3.
„Czyżewski lubił pokazywać swoje płótna. Miał wtedy na ustach zawsze te same
frazesy (absolutnie nie wierzył w to co mówił): „To paskudztwo takie, ot to tak sobie
namalowałem, i to takie także” (…) Ślicznie się Tytus bawił swoim malarstwem. Nie
mógł go znudzić model, który był mu tylko pretekstem do malowania. Swobody jego
wobec modela mógłby mu pozazdrościć największy mistrz pędzla. Na pozór Czyżewski siadał i malował tak jak malują dzieci, bez żadnego zastanowienia i wahania.
Patrzał na naturę jednym, całkowitym swoim widzeniem i z tego skarbu czerpał
wszelkie możliwości, lekkość i bezpośredniość. Ale to ekspansywne, gwałtowne
wyładowanie w trakcie pracy było już tylko końcowym wynikiem uprzedniej, nieraz
dłuższy czas zdobywanej, koncentracji wewnętrznej (…) Patrzał na ustawiony model
i szybko, zdecydowanie, beztrosko odtwarzał go na płótnie jako zawiłą arabeskę
barwną. [...] W kompozycyjnym podejściu do portretu może być Czyżewski uważany
za wielkiego nauczyciela: związanie postaci z tłem, w komponowaniu jej, układ
całości, rozwiązanie barwne, wibracja całej powierzchni — nie znajduję podobnych
we współczesnej sztuce polskiej”
Teresa Tyszkiewiczowa o Tytusie Czyżewskim, w: Joanna Pollakowna,
„Tytus Czyżewski”, Warszawa 1971, s. 79.

Alfred Wierusz-Kowalski wilki malował wielokrotnie, a motyw ten stał się najsłynniejszym
w jego twórczości. Zwierzęta te stawały się bohaterami kompozycji ukazujących dramatyczne
sceny napadów na sanny. Te przerażające sceny nawiązywały do samych wspomnień artysty
z dzieciństwa, kiedy to podczas podróży na Suwalszczyźnie w pewien mroźny lutowy dzień
jego rodzinę zaatakowało stado tych bestii. Wilki Wierusz również ukazywał w utrzymanych
w melancholijnej atmosferze nokturnowych przedstawieniach samotnych drapieżników na
tle śnieżnego, bezkresnego krajobrazu.
„Alfred Wierusz-Kowalski był zapalonym myśliwym, od dzieciństwa stale obcującym
z naturą. Uczynił ze zwierząt dla swoich potrzeb groźne bestie. Jednocześnie dostrzegał
i doceniał ich silę, determinację i inteligencję jako godnych przeciwników człowieka w walce
o życie. Dlatego też często na jego płótnach zaczęły w latach późniejszych pojawiać się
ich wizerunki – przedstawienia samotnych wilków czuwających w pustce zimowej nocy.
To już nie bestie, ale,, symbol egzystencjalnego ostanowienia. „Wilk na czatach”, „Wilk”
z Muzeum Polskiego w Rapperswilu, „Wilki” („W lutym na Litwie”) z Muzeum Narodowego
w Poznaniu czy niezwykle sugestywny, ekspresyjny, a przy tym bardzo oszczędny w użyciu
środków formalnych „Wilk” z suwalskiego Muzeum Okręgowego są poruszającymi portretami
istot czujących i myślących, zmagających się z przyrodą i swoim największym wrogiem
–człowiekiem.” (Eliza Ptaszyńska, „Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915, Warszawa 2011,
s. 132.)
Prezentowany na aukcji obraz „Wilki zimą” jest właśnie doskonałym przykładem mistrzowskiego ujęcia tego drapieżnika przez artystę. Na pierwszym planie widzimy sylwetkę
osamotnionego, brunatnego wilka, bacznie wpatrującego się przenikliwym wzrokiem w oddalającego się na drugim brzegu innego wilka. Dominująca w kompozycji jest jaśniejąca,
zaśnieżona przestrzeń, z mroczną linią lasu majaczącą na dalszym planie. Kompozycja ta
ma dwóch bohaterów, zarówno czatującego wśród mroźnej nocy wilka, jak i doskonale
namalowany pejzaż.
Artysta temat samotnego wilka podejmował w latach 80-tych XIX wieku, kontynuując
go do późnych lat jego malarskiej aktywności. Obrazy te cieszyły się ogromną popularnością wśród publiczności, a jedna z takich kompozycji zatytułowana „Melancholik” została
zakupiona do zbiorów monachijskiej Nowej Pinakoteki. Wilki malarz malował z natury
oraz z modeli. W swojej posiadłości w Mikorzynie artysta trzymał sześć żywych zwierząt,
o czy wspominała Barbara Nasierowska, wnuczka artysty – „między innymi wybudowano
specjalne pomieszczenie i wybiegi dla wilków. Wilków było sześć, w tym dwa, które otrzymał
w prezencie od niemieckiego cesarza Wilhelma” (Barbara Nasierowska, „Wspomnienia
rodzinne”, w: „O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim studia, szkice, wspomnienia: materiały
z sesji popularnonaukowej w 150-lecie urodzin Artysty”, Suwałki, 11 października 1999 r.,
s. 21.). Zaś w swojej monachijskiej pracowni artysta miał dwa wypchane wilcze modele.

5
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Wilki zimą
olej, płótno, 82,5 × 129 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: A. Wierusz-Kowalski.
Obraz po konserwacji

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

cena wywoławcza: 700 000 zł

małych miasteczek. Do ulubionych tematów należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki

estymacja: 1 200 000 – 1 500 000 zł

weselne i zimowe pejzaże z motywem wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.
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Najsłynniejsze były sceny z wilkami –
Wierusz Kowalski wystudiował wilka
jak mało kto, [a obrazy te] należą
do najsilniejszych rzeczy artysty
Eligiusz Niewiadomski, „Malarstwo polskie XIX i XX wieku”,
Warszawa 1926, s. 182

„W twórczości Fałata jest stosunkowo niewiele studiów kwiatów, chociaż
już w roku 1897 artysta podejmuje ten motyw, malując olejno słoneczniki,
jeden z ulubionych tematów artystów z kręgu Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”. Słoneczniki w różnych stanach rozwoju malował Wojciech Weiss,
Tadeusz Makowski czy Jan Stanisławski, Artystów fascynowała dekoracyjna
forma tych kwiatów, ale nie mniej ważnym elementem było symboliczne ich
przestanie. W latach 1908–1913 w twórczości Fałata pojawiają się przedstawienia ogrodów, ukazywanych w różnych porach roku. Artysta maluje
zarówno przydomowy ogród w Bystrej, jak i niewielkie ogródki przy okolicznych
plebaniach, przywołując mit ogrodu wraz z jego symbolicznymi treściami,
U Fałata, podobnie jak u innych polskich modernistów, malowniczy ogród
staje się znakiem zmienności natury.” (A. Król, „Julina Fałat”, Stalowa Wola,
2010 r., str. 117.)

6
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Słoneczniki,

1897 r.

olej, płótno, 46 × 95 cm
sygn. p.d. : JFałat
Do obrazu dołączona ekspertyza Adama
Konopackiego z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Wystawiany:
– Julian Fałat. Wystawa Jubileuszowa
na 10-lecie Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli, 4 grudnia – 7 lutego
2010 r.; Wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 5 marca – 3 maja
2010 r.; Wystawa w Muzeum Miedzi
w Legnicy, 7 maja – 4 lipca 2010 r.
Reprodukowany:
– A. Król, „Julina Fałat”, Stalowa Wola,
2010 r., str. 116.

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina,
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago,
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor,

cena wywoławcza: 58 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do

estymacja: 120 000 – 200 000 zł

najwybitniejszych artystów polskich.
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Leon Wyczółkowski siedzący przy sztalugach
w pracowni krakowskiej, około 1900 r.

Jak wspominał Teodor Grott, ulubiony uczeń artysty: „kwiaty Wyczół kochał, kwiatami był
obdarowywany, roiło się w jego pracowni od przepięknych okazów róż, anemonów, goździków,
rododendronów, azalii, a nawet storczyków”. [...] „dobijano się o każdy obraz, nieomal

7

o każdy szkic; płacono tysiące koron za niewielkie studium kwiatowe”. [Leon Wyczółkowski,

Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –
1936 Warszawa)

Biała hortensja,

Listy i wspomnienia, opracowała M. Twarowska, Wrocław 1960, s. 271, 272].
Malował kwiaty z absolutnym zamiłowaniem, wirtuozerią i rozmachem: „Wyczółkowski
zwykle malował „jednym tchem i jednym dniem” (…) „Nie znosił przemęczania, piłowania,
podkreślał czysty, świeży kolor” (Twarowska 1960, s. 104, 94). „Ogrom jego talentu prze-

1913 r.

akwarela, papier, 100 × 70 cm
sygn. i dat. l. g.: L.Wyczółkowski/1913
na odwrocie fragment nalepki z TPSP

jawił się zarówno w bogatym repertuarze przedstawianych tematów jak i w szerokiej skali
środków ekspresji, w eksperymentatorskiej pasji prowadzącej do osiągnięcia mistrzostwa
w stosowaniu rozmaitych mediów i technik artystycznych. Początkowo artysta doskonalił swój
warsztat w zakresie malarstwa olejnego, ok. 1904 skoncentrował się na rysunku pastelami
dochodząc w tej dziedzinie do perfekcji” (Irena Kossowska, IS PAN, styczeń 2003, źródło:

w Krakowie z wystawy w 1937 r.

www.culture.pl). „W swojej twórczości próbował przelać na płótno lub papier intensywność

Depozyt w Muzeum Okręgowym im.

plamkami barwnymi, dzięki czemu uzyskiwał wspaniałe efekty migotania i rozlewania się

Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

barw, mocne światło, głębokie cienie i zmienność przyrody. Malował swobodnie, niewielkimi
światła” (Leon Wyczółkowski, MN Kraków, źr. https://mnk.pl/zbiory/leon-wyczolkowski).

w latach 2020–2021.
Pochodzenie:
–K
 olekcja Idy Fussmanowej
–K
 olekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany i opisywany:
– „Leon

Wyczołkowski” [wystawa pośmiertna] czerwiec 1937, Towarzystwo
Przyjacioł Sztuk Pięknych w Krakowie,
s. 22

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m.in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz Paryżu.
Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo tworzył
w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe,
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką

cena wywoławcza: 78 000 zł

impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują

estymacja: 160 000 – 200 000 zł

się w największych muzeach polskich.
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„P.M. Kisling chętnie pozbawia swe
płótna atrakcyjnych sztuczek w duchu
impresjonistycznym. W jego aktach ciało jest
jędrne, opalone, zdrowe i kipiące radością życia.
Z ojcowską troską artysta ulepił je z materii
smakowitej, solidnej i ponętnej.”
E. Woroniecki, L`Art polonais a Paris. Les artistes polonais au Salon des Indćpendants,
„La Pologne politique, économique, littéraire et artistique”, 1925, półr. I, s. 324.

8
Mojżesz Kisling

Mojżesz Kisling z modelką

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt,

przed 1932 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. g.: Kisling
na odwrocie nalepka z Bienalle w Wenecji
z 1932 r.
Wystawiany:
– XVIII Biennale Sztuk Pięknych, Wenecja,
lipiec-sierpień 1932
Opisywany:
– J. Kessel, J. Kisling, Kisling, Turin-Paris,
1971, 128

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z 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 wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety

cena wywoławcza: 470 000 zł •

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej,

estymacja: 550 000 – 700 000 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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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, czy właśnie prezentowane w katalogu aukcyjnym 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.

9
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Martwa natura
olej, sklejka, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: Muter
Pochodzenie:
–K
 olekcja prywatna, Polska
–K
 olekcja rodzinna w Avignon (zakup od
Artystki)

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

cena wywoławcza: 250 000 zł •

często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała

estymacja: 300 000 – 400 000 zł

także martwe natury.
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Z początkiem 1912 roku Alicja Halicka po raz pierwszy odwiedza Paryż.
Niecały rok później ponownie przyjeżdża do stolicy Francji, z którą zwiąże się
już do końca swojego życia. Tutaj artystka kontynuowała naukę malarstwa
rozpoczętą w Monachium. Studia odbywa zatem w Académie Ranson, oraz
w pracowniach Maurice’a Denisa i Paula Sérusiera. Żywo uczestniczy w życiu
tamtejszej polskiej bohemy artystycznej. Poznaje tu Ludwika Markusa, którego
poślubiła w 1913 roku. Małżeństwo z artystą miało zdecydowany wpływ
na dalszy rozwój artystycznej twórczości Halickiej. Markus wprowadził ją
do grona takich artystycznych sław malarzy i literatów, jak Picasso, Braque,
Apollinaire, Gris. O Juanie Grisie wspominała sama Halicka: „Słuchałam
chciwie błyskotliwych dyskusji pomiędzy nim i Marcoussisem. Zrozumiałam
(nie przystając do niego) znaczenie ruchu kubistycznego, owego poszukiwania
nowej dyscypliny będącej reakcją na stan anarchii, w stronę której staczało
się malarstwo od XIX wieku, i jego głęboki filozoficzny zasięg: transformację
zwyczajnych przedmiotów, ’nową alchemię wartości’, poprzez którą kubizm
łączy się ze światem Baudelaire’a i Rimbaud, starając się ’uszlachetnić los
rzeczy najbardziej pospolitych’” (Alicja Halicka, Wczoraj. Wspomnienia, Kraków
1971, s. 54, cyt. za: „Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris”, tekst Krzysztof
Zagrodzki, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin – Jeziorna, Warszawa
2011, s. 75 s. 11–13). Te niezbyt entuzjastyczne słowa na temat kubizmu
nie do końca obrazowały faktyczny stosunek Halickiej do tego awangardowego nurtu. Artystka tworzyła w tej stylistyce, a jej pierwsze prace spotkały
z uznaniem, między innymi samego Apollinaire’a, który o niej pisał: „Halicka
posiada dar męskości i realizmu, który pozwala mądrze konstruować obraz bez
deformowania kompozycji” („Soirées de Paris”, listopad 1914, s. 187, cyt. za:
„Alicja Halicka”, op.cit., s. 17). Sukcesy Halickiej nie do końca spodobały się
Markusowi, który miał ją zacząć traktować jak konkurentkę. Pod pretekstem
chronienia żony, zaczął ją izolować. „Wystarczy jeden kubista w rodzinie” miał
powiedzieć do Halickiej. Część swoich obrazów Halicka miała nawet zniszczyć
na polecenie męża. Momentem zwrotnym w karierze artystki było zgłoszenie się
Markusa do Legii Cudzoziemskiej w czasie I wojny światowej. Dłuższa rozłąka
pozwoliła artystce na swobodny wybór stylistyki, który padł na właśnie kubizm.
„W 1924 roku Louis udał się na wojnę, ja zaś na farmę normandzką, gdzie
mogłam malować dla przyjemności. Po jego powrocie porzuciłam moje obrazy
kubistyczne i o nich zapomniałam. Ku memu wielkiemu zaskoczeniu niemal
sześćdziesiąt lat później otrzymałam pocztą wielki rulon wysłany z Normandii:
sześćdziesiąt płócien, gwaszy i rysunków. Spadkobiercy moich przyjaciół
odnaleźli je na strychu”. (Jeanie Warnod, „L`École de Paris”, Paris: Arcadia
Ed., 2004, s 84, cyt. za „Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris”, tekst K.
Zagrodzki, wstęp A. Winiarski, kat. wyst., Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna,
Warszawa 2011, s. 19.)

10
Alicja Halicka
(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Martwa natura
olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. l. g.: A. Halicka 1913

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 r. brała udział w paryskich Salonach.
Była artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od
początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac

cena wywoławcza: 68 000 zł •

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

estymacja: 90 000 – 120 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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„Widok urodziwej nagiej dziewczyny budzi we mnie radość
życia, pragnienie miłości i szczęścia. Chcę, aby kawał
materii, na której tle ją pozuję, dał wyraz mej radości.
Wszystko to wiąże się ze sobą i kojarzy tak jak rytm
życia z rytmem jednostki. Obraz powinien śpiewać! Czyż
Baudelaire nie twierdzi, że kolorysta jest poetą epickim? ”
Mojżesz Kisling, „Moje credo artystyczne”, Wiadomości literackie,
nr 51–52,1935, s. 2

Kisling z modelką, ok. 1935 r.

11
Mojżesz Kisling

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa

Akt,

ok. 1935 r.

olej, płótno, 44,7 × 29 cm
sygn. p. g.: Kisling

Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody.
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety

cena wywoławcza: 190 000 zł •

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej,

estymacja: 250 000 – 350 000 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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12
Władysław Szerner
(1836 Warszawa – 1915 Unterhaching)

Targ w miasteczku
pod Krakowem
olej, płótno, 52,5 × 99 cm
sygn. l. d.: Władysław Szerner
Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna, Warszawa
–A
 ukcja Domu Aukcyjnego Agra Art,
18.03.2007

Ukończył Instytut Szlachecki, a w 1862 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych
w Warszawie pod kierunkiem Rafała Hadziewicza, Aleksandra Kamińskiego, Chrystiana
Breslauera i Marcina Zaleskiego. W 1865 roku wyjechał do Monachium, gdzie studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Sándora Wagnera, Hermanna Anschütza oraz
Alexandera Strähubera. Łączyła go przyjaźń z Józefem Brandtem. Szerner szczerze podziwiał
twórczość swojego przyjaciela. Pracownie artystów sąsiadowały ze sobą, artyści również
często wspólnie wyjeżdżali na Ukrainę i Wołyń. Szerner bywał również gościem w letnim
domu Brandta w Orońsku. Artysta przynależał do monachijskiego ugrupowania Kunstvereinu,

cena wywoławcza: 395 000 zł

z którym wystawiał swoje obrazy. Szerner malował przede wszystkim sceny rodzajowe,

estymacja: 450 000 – 550 000 zł

głównie z życia podkrakowskich wsi, Hucułów.
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13

W prezentowanej w katalogu pracy artysta skoncentrował się głównie na

Piotr Michałowski

Łabędź, był jego szwagrem – mężem siostry Michałowskiego Łucji, dziedzi-

(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Huzar austriacki na koniu (Eustachy
Dunin – Wąsowicz), ok. 1840 (?)
(Inne tytuły występujące w literaturze: Portret pana
Wąsowicza; Portret Eustachego Wąsowicza; Portret
szwagra Eustachego Wąsowicza)
olej, płótno, 57 × 47 cm
na odwrocie na dolnej listwie krosna malarskiego naklejka papierowa z 1913 r. z napisem: TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE/, Autor:
Michałowski Piotr, właść. hr. Morstinówna Teresa/
Kraków/ Dzieło pt: Portret szwagra Eust. Wąsowicza/
Rodzaj: olejny 1913, pieczęć czerwona z napisem:
WYSTAWA, Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”/
W KRAKOWIE”, druga pieczęć z datą 1913
Na lewej listwie krosna odręcznie błękitną kredką:
Hr. Morstin, na górze W - Wa 451

portretowanym ujęciu postaci jeźdźca. Eustachy Dunin Wąsowicz, herbu
cem dóbr Okszy i Chyczy Wielkiej, oficerem wojsk polskich i rotmistrzem
huzarów austriackich. Natomiast malując rumaka wzorował się Michałowski
na swoim wcześniejszym, pochodzącym z roku 1832, a więc wczesnego
okresu twórczości, konnym portrecie Ludwika Popiela. Oferowana na aukcji
praca różni się jednak od tamtej swobodniejszą forma malarską, typową
dla dojrzałego okresu twórczości malarza, a także mocniej zarysowaną linią
nóg wierzchowca. Doskonale opanowany motyw jeźdźca na koniu, samotnie
idącego, galopującego albo wspiętego lub stojącego przewija się przez całe
oeuvre tego najwybitniejszego przedstawiciela romantycznego nurtu w polskim
malarstwie dziewiętnastowiecznym. Od konnych portretów znajomych, poprzez
zapoczątkowany w Paryżu cykl Kirasjerów, konne wizerunki dawnych rycerzy,
huzarów, kawalerzystów czy wizerunki jadącego konno Napoleona, aż po cykl
hetmański, który artysta zamierzał malować do wawelskich komnat. „Był (…)
Michałowski wybitnym animalistą. Konie, które rysował i malował z zapałem
już w okresie młodzieńczym, pozostały jego ulubionym motywem do końca
życia.” (J. K. Ostrowski „Pomiędzy i Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska
droga Piotra Michałowskiego.” [w:] „Piotr Michałowski 1800–1855”, Kraków
2000, s. 28.)

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
–K
 oń w malarstwie i rzeźbie polskiej, Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec 1913
–S
 to lat malarstwa polskiego 1800–1900, Kraków
1929
–P
 iotr Michałowski Wystawa rysunków, akwarel i obrazów olejnych, urządzona w setną rocznicę śmierci
artysty w Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1955
Reprodukowany i opisywany:
– Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, kat. wyst.,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
lipiec 1913, Kraków 1913, poz. 143 – F. Klein,
Sto lat malarstwa polskiego 1800–1900, kat. wyst.,
Kraków 1929, poz. 198
– M. Sterling, Piotr Michałowski, Warszawa 1932 s. 85
–T
 . Dobrowolski, H. Blum, Piotr Michałowski katalog
wystawy rysunków, akwarel i obrazów olejnych,
urządzona w setną rocznicę śmierci artysty w Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
Kraków 1955, poz. 95
– T. Dobrowolski, O twórczości malarskiej Piotra
Michałowskiego, [w:] „Sztuka i Krytyka”, 1956, il. 32
– J . Sienkiewicz, Piotr Michałowski, Warszawa 1959,
il. 35 s. 145
– A. Zeńczuk, Piotr Michałowski 1800–1855. Katalog
wystawy dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin,
Kraków 2000, poz. XII, s. 210

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza,
J. Brodowskiego i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo,
historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się
również muzyką. W czasie powstania listopadowego kierował produkcją broni
i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 roku wyjechał do Francji,
gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. W Paryżu
podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako
znakomity akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił
do rodzinnego Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach
1848–1853 piastował urząd prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We
wczesnych pracach Michałowskiego widać wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego
oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny o charakterze militarnym oraz
sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację artysty sztuką
T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach koni.
Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych
z okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą.
Portrety jego autorstwa odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną

cena wywoławcza: 390 000 zł

kolorystyką. W jego artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków

estymacja: 450 000 – 500 000 zł

rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.
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„(…) Podkowiński pozostawił dorobek artystyczny na tyle ważki, by zapewnić sobie trwałe
miejsce w historii polskiego malarstwa. Pozostawił też legendę; trochę dwuznaczną, niepokojącą właściwie wszystkich. Kim był przede wszystkim: rzutkim reporterem zapełniającym
warszawskie pisma ilustrowane świetnie rysowanymi aktualnościami? Młodym portrecistą
wykwintnych dam? Prorokiem na gruncie nowego, jasnego malarstwa? Spóźnionym romantykiem piszącym obrazami dzieje swojej nieszczęśliwej miłości? Artystą „wyklętym” niszczącym
w patetycznym geście swoje największe dzieło? Był tym wszystkim jednocześnie – w jego
twórczości bowiem ujawniają się niemal wszystkie prądy, niepokoje i fascynacje jakie
przeżywa sztuka początku lat dwudziestych XIX wieku.”
W. Wierzchowska, „Władysław Podkowiński”, Warszawa 1981, s. 6.
„Warszawa była jego „pied a terre”, gdyż tutaj się urodził i tu miał rodzinę i wielu kolegów
i przyjaciół. Pierwsze występy malarskie Podkowińskiego w Warszawie stały się wprost
manifestacją impresjonizmu. Podkowiński ze szczerością i niezwykłym entuzjazmem dla tej
nowej techniki malarskiej, tworzy odtąd obrazy o wielkich zaletach kolorystycznych i dużej
zarazem sile indywidualnej. Jest to zdumiewające, że ten dwudziestokilkuletni malarz tworzy
naówczas dzieła tak dojrzałe i o takiej sile kolorystycznej. Malarstwo Podkowińskiego, które
pod wpływem impresjonizmu objawiło się tak silnie i spontanicznie, jest zaprzeczeniem
wszelkich nudnych hipotez o szkodliwości „wpływologii”. Warszawa za czasów Podkowińskiego nie była tym, czym jest dzisiaj, miastem parweniuszów, pozbawionych smaku
i zamiłowań artystycznych. Podkowiński (…) nawiązał wiele przyjacielskich znajomości
i często był zapraszany do swych przyjaciół na wieś. Stamtąd przywoził przepiękne i dużej
wartości studia — krajobrazy i portrety.”
T. Czyżewski, „Dramat Podkowińskiego”, [w:] ABC 1932, nr 307, s. 8.

Malarz, rysownik i ilustrator. Jeden z pierwszych i najważniejszych (obok Józefa Pankiewicza)
polskich impresjonistów i symbolistów końca XIX wieku. Prekursor tych kierunków na ziemiach
polskich. Jego twórczość miała ogromny wpływ na polskie malarstwo pejzażowe, zwłaszcza
kompozycje i kolorystykę obrazów. Edukację artystyczną rozpoczął pod kierunkiem Wojciecha
Gersona i Aleksandra Kamińskiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, gdzie uczył się w latach
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1883–1885. Od 1885 do 1886 kontynuował studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych

Władysław Podkowiński
(1866 Warszawa – 1895 tamże)

Wieś II,

lata 1890–1891 r.

olej, płótno dublowane, 40 × 44 cm
Do obrazu dołączona jest opinia Elżbiety
Charazińskiej z dn. 24 listopada
1991 roku (potwierdzona 7 listopada
2016 roku)
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
Literatura:
– „Władysław Podkowiński” [katalog
wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie, oprac. Elżbieta Charazińska,
Warszawa 1990, nr kat. I/27 („Wieś”,
ok. 1890)

w Petersburgu w pracowni batalisty Bogdana Willewaldego. Wtedy też wykonywał już ilustracje
dla popularnych czasopism: „Biesiady Literackiej”, „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego” czy
„Wędrowca”. Skupione wokół „Wędrowca” środowisko twórców, na czele ze znakomitymi
krytykami, Stanisławem Witkiewiczem i Antonim Sygietyńskim, w znaczący sposób oddziałało
na kształtowanie się postawy artystycznej młodego Podkowińskiego – walczyli oni o nobilitację
sztuki realistycznej ale też pisali o najnowszych tendencjach w sztuce europejskiej, m.in.
o rodzącym się we Francji impresjonizmie. Stąd zapewne pierwsze przymiarki artysty do
praktycznego zastosowania nowej teorii we własnym malarstwie, które widać właśnie
w Wyjeździe. W 1889 r. – wraz ze szkolnym kolegą Józefem Pankiewiczem – wyjeżdża do
Paryża, gdzie ogromny wpływ na jego malarstwo wywarły doświadczenia impresjonizmu,
w szczególności twórczość Claude’a Moneta. Po powrocie do kraju w 1890 r. osiadł na stałe
w Warszawie. Wspólnie z Pankiewiczem wystawiał paryskie obrazy, budząc ostry sprzeciw
krytyki i publiczności (Zeschnięty słonecznik, Latarnik paryski, W okolicy Fontainebleau).
Z tematycznego repertuaru francuskich impresjonistów zaczerpnął motyw wąskiego tunelu
ulicy ujętej z podwyższonego punktu obserwacji, zmieniającej swój wygląd w zależności
od pory roku (Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni, 1891; Ulica Nowy Świat
w Warszawie w dzień zimowy, 1892. W 1891 r. namalował Portret Wincentyny Karskiej
uznany za pierwszy w historii sztuki polskiej wizerunek wykonany w plenerze. Od 1892 r.
jego twórczość nabiera charakteru symbolicznego. Największy rozgłos zdobył, połączony
z nutą skandalu zdobył po wystawie obrazu Szał uniesień w 1894 r. Podkowiński prezentował
swoje prace w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (1887–1894) i Salonie
Aleksandra Krywulta (1891, 1893) oraz w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk

cena wywoławcza: 320 000 zł

Pięknych (1891, 1893). Brał też udział w międzynarodowych wystawach w Monachium

estymacja: 450 000 – 550 000 zł

(1892), Chicago (1893), San Francisco i Los Angeles (1894).
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„Jestem malarzem myśli i przeżyć”
Wlastimil Hofman

Hofman był człowiekiem głęboko wierzącym, stąd też obrazy o tematyce
religijnej były szczególnie bliskie artyście, stanowią najważniejszą część jego
twórczości. „Spowiedź” (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) stała
się jego najsłynniejszym obrazem, który w 1921 roku poruszył paryską krytykę
i 8 czerwca otrzymał najwyższe uznanie i odznaczenie, a Hofman członkostwo
w Societe Nationale de Beaux Arts w Paryżu (jako drugi Polak po mieszkającej
w Paryżu Boznańskiej) (za: B. Czajkowski, Portret z pamięci, wyd. Ossolińskich
1971, s. 126). Hofman swoje artystyczne credo określił jako „służbę Bogu”.
W swoich pamiętnikach napisał: „Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy,
naokoło zetknięcia się ducha ludzkiego z Bogiem [...] modlitwa ducha i ciała
to najwyższe objawy ludzkie, najdogodniejsze do przedstawiania w sztuce
(Pamiętnik artysty z 27 VII 1915 r. cyt. za E. Wolniewicz-Mierzwińska, Wlastimil
Hofman – twórczość do roku 1939, w: Dzieła czy kicze, red. E. Grabska,
T.S. Jaroszewski, Warszawa 1981, s. 390, p). „Przekonuję się coraz więcej,
że dno mojej duszy jest religijne, więc dno sztuki mej powinienem związać
z duchem chrześcijańskiej sztuki średniowiecznej (Pamiętnik, 23 VIII 1923).
Artysta wielokrotnie pisał o potrzebie i misji religijnego malarstwa: „Doszedłem
do przekonania że wielki i poważny temat zmusza niejako sam przez się do
monumentalnego wyrażania się w jak najprostszy sposób, dlatego będę się
starał jak najczęściej, o ile można, odrzucać rodzajowe tematy, które nie
prowadzą artysty na takie wyżyny stylu i wybierać tematy poważne i wielkie
już w sobie. Ewangeliczny styl ważny jest w obrazie” (Pamiętnik, 10 III 1914).
W Ilustrowanym Kurierze Codziennym z 28 września 1925 czytamy, iż „Hofman
jeśli sięgnie po pierwiastek religijny, to wydobędzie z duszy szeroką skalę
najgłębszego, a szczerego uczucia ”. Największą wartością artystyczną jego
dzieł jest siła i napięcie w wydobywaniu wyrazu jako odpowiednika bogatej
skali uczuć ludzkich”. Stanisław Przybyszewski nazwał Hofmana „polskim Fra
Angelico” a Bunikiewicz napisał, iż „jego obrazy stanowią najdoskonalszy wyraz
polskiego chrześcijanizmu w plastyce” (W. Bunikiewicz, Wlastimil Hofman
(w 25-lecie twórczości). Wystawa w Salonie Garlińskiego, „Bluszcz” 1928,
nr 17, s. 12).
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W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

Wlastimil Hofman

go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Scena symboliczna,

1913 r.

olej, sklejka, 61 × 51 cm
sygn. i dat. l. d.: Vlastimil Hofman/1913

w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź,
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty

cena wywoławcza: 38 000 zł •

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

estymacja: 100 000 – 150 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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„Obraz będący idylliczną kompozycją na tle pejzażu, przedstawia sporadycznie
poruszany przez artystę temat macierzyństwa, wśród których realizacji wymienić należy także takie prace, jak „Kąpiąca się” i „Przy wodospadzie” – obie
z 1913 r.” (por. B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926, Warszawa
2004, poz. 41 i 44, s. 93–94)
„Trudno oddać za pomocą słów marzycielskie piękno, delikatny poetycki czar
tych obrazów. Jesteśmy świadkami jakichś sielanek arkadyjskich, jakichś dolce
far niente i sjest w krainie, której nie ma na mapie, wśród kwiatów i drzew,
nie znanych w podręcznikach botaniki. Pośród wzgórz o liniach pieściwych
i melodyjnych, nad zwierciadlaną wodą, półkolami wcinającymi się w ląd,
spoczywają w niedbałych, leniwych postawach (…)”.
M. Wallis, Eugeniusz Zak, „Przegląd Współczesny” 1927, z. X–XI
„Pociągała mnie zawsze organiczność i miękkość linii i formy przy równoczesnej
zdecydowanej architektonice układu (…) dać bryłę, określić ją formalnie
i zamknąć, a równocześnie umieścić ją w atmosferze, rozlać na niej jak
najbogatszą, nieuchwytną gamę tonów, otoczyć ją rytmiczną melodią światła
i cienia, która jest równocześnie wartością barwną. Konstrukcja barwy – i to
nie przez kontrasty, a bogactwo tonów – nierealny świat kolorystycznej wizji”.
S. Zahorska, Ostatni interview [z Zakiem],
„Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12, s. 502–503

16
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta z dzieckiem na brzegu
jeziora, (ok. 1913 r.?)
olej, karton, tektura, 34,5 × 44 cm
sygn. l. d.: Eug. Zak
Wystawiany:
– Eugeniusz Zak (1884–1926).
Wystawa monograficzna, 18.12.2003–
–29.02.2004 r., Muzeum Narodowe
w Warszawie
Reprodukowany:
– B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak
1884–1926, Warszawa 2004, poz. 70,
s. 102

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium.
Po powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał
w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów
Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język
malarski. Przede wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego
wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał
sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje
o melancholijnej atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych
i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień
był arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama
barwna. Na sztukę artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację

cena wywoławcza: 260 000 zł

czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz

estymacja: 300 000 – 320 000 zł

szkoły z Pont-Aven.
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„O ile dawniej (…) Makowski interesował się pejzażem bogatym, przestrzennym, nie pozbawionym anegdotycznych scen rodzajowych, o tyle teraz wybiera
motyw krajobrazowy raczej mały, skromny, „zwyczajny”. Ze szczególnym
zamiłowaniem obserwuje zakręt drogi na skraju wsi, zabudowania kamiennych
domków przy drodze, pochyłe przydrożne drzewa. (…) Bywa, że drogą jedzie
zaprzężony w konie wózek lub idzie z książkami do szkoły samotne dziecko.
(…) Pejzaże te można określić jako realistyczne. Domy mają dachy i okna,
drzewa gałęzie, kościoły określoną architekturę, a droga zakręca według
normalnych praw perspektywy. Ale mądra zasada wyboru wobec samego
motywu, liryczno-naiwna prymitywizacja formy w stosunku do „wielomównej”
przyrody decydują, że nie jest to naturalistyczna fotografia ani szkic terenowy,
lecz autentyczne dzieło sztuki o specyficznym klimacie.”
W. Jaworska, „Tadeusz Makowski polski malarz w Paryżu”,
Wrocław 1976, s. 29.
„W przeciwieństwie do błyskotliwego koloru impresjonistów koloryt jego
obrazów, nie błyszcząc – świeci blaskiem matowoszarym. Ta właściwość
koloru jest przedziwna i w tym leży siła Makowskiego jako malarza.”
T. Czyżewski, „Tadeusz Makowski malarz dzieci, gruszek i jabłek”,
w: „Życie Polskie” 1924 (10 II)

17
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim - 1932 Paryż)

Stara farma
olej, płótno, 34 × 54 cm
sygn. l. d.: T.Makowski
na odwrocie autorski napis:
Tadé Makowski / Vieilles fermes / Paris
Pochodzenie:
–K
 olekcja prywatna, Polska
– Bruun

Rasmussen 29 Nov 2007,
Kopenhaga, Aukcja Dzieł Sztuki,
poz. 294, s. 186

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

cena wywoławcza: 320 000 zł

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

estymacja: 400 000 – 450 000 zł

malarzy XX wieku.
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Prezentowany obraz pochodzi z podróży w 1884 roku z hrabią Karolem
Lanckorońskim. Była to ekspedycji archeologiczna do Grecji i Azji Mniejszej.
„Trasa wiodła przez Wiedeń, Triest, wzdłuż albańskich wybrzeży Adriatyku,
przez Pireus, wyspę Rodos, do Atalii – Turcji; w drodze powrotnej zwiedzili
Ateny. Lanckoroński, z wykształcenia prawnik, wybitny mąż stanu, wytrawny
mecenas, znawca i kolekcjoner sztuki, autorytet w dziedzinie archeologii
i ochrony zabytków, zorganizował szereg wypraw do Azji Mniejszej. Jacek
Malczewski poznał go w 1884 roku, kiedy to został zaproszony do majątku
Lanckorońskich w Rozdole, a następnie zaangażowany jako rysownik-kronikarz
(ale na prawach uprzywilejowanego gościa) do prowadzenia rysunkowego
diariusza z wyprawy. Stworzył swoisty dokument służący mniej archeologii,
bardziej natomiast ilustracji życia codziennego ekspedycji i jej uczestników,
portretowanych z werwą i zamiłowaniem do anegdoty. Do wspomnień z tej
podróży powracał Malczewski w okresie późniejszym jeszcze kilkakrotnie,
malując między innymi w latach 1895–1900 nastrojową kompozycję olejną
„Don Kichot” i „Sancho Pansa” (MNK), przedstawiającą w sposób żartobliwy
Lanckorońskiego i samego artystę nad jeziorem Beysehir w drodze do Konya.
Dla Malczewskiego, nieobojętnego — jak się okazało — na piękno antyku, wyprawa ta stała się źródłem doświadczeń, obserwacji, przeżyć, które zaowocują
dopiero kilka lat później w ikonografii jego malarstwa, wyraźnie inspirowanego
mitologią grecką; to tam narodzą się w jego artystycznej świadomości postaci
faunów, syren, centaurów, chimer. Owocem tej wyprawy była także wieloletnia
przyjaźń Lanckorońskiego z młodym malarzem, dla którego ten wyrafinowany
humanista stał się z czasem mecenasem i opiekunem. Malczewski często bywał
w Rozdole, zwłaszcza w latach 1884–1905. (…) W Rozdole znajdowała się
też olbrzymia, licząca ponad 200 obiektów, kolekcja rysunków Malczewskiego
z lat 1884–1922 (Wawel), obejmująca zarówno prace z wyprawy na Wschód,
jak i z pobytów w Rozdole (…).
Karol Lanckoroński świadczył artyście, niezwykle dyskretnie i rozsądnie,
pomoc finanansową. Niekiedy nadpłacał honoraria, co zauważył Malczewski
w liście, informując, iż otrzymał „ (...) o 200 florenów więcej niż to było
ustalone”. (…). Z kolei w październiku 1888 roku Malczewski składał deklarację: „ (...) dług mój zaciągnięty u Pana w tym roku nie mogłem uiścić
się z najmniejszej raty — ale zaręczam Pana Hrabiego, że z czas zacznę się
wypłacać. (…) Według wspomnień Karoliny Lanckorońskiej, „Ojciec chwilami
był wobec Malczewskie opiekuńczy jak wobec dziecka (...) dzielił ojciec te
starania z panem Edwardem Raczyńskim. przemian brali Malczewskiego
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w opiekę w sprawach tego świata i »pożyczali« mu tego, cze mu było potrze-

Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Kupcy arabscy,

1884 r.

ba. Nie można bowiem było zabezpieczyć pana Jacka na dłuższy czas, bo
natychmiast wszystko wydawał...”.
Stafania Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski.
Życie i twórczość, 2015, wyd. Olesiejuk, s.11–12.

olej, tektura, 36 × 50,5 cm
sygn. p. d.: J.Malczewski
na odwrocie wklejony certyfikat autentyczności z 1938 roku, wystawiony przez
Dr. Stanisława Świerz-Zaleskiego kustosza
Państwowych zbiorów sztuki na Wawelu
Obraz pochodzi z podroży Jacka
Malczewskiego na Bliski Wschód odbytej
z Karolem hr. Lanckorońskim i prof.
Marianem Sokołowskim w 1884 r.

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki
oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli stowarzyszenia
„Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem
wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował stanowisko profesora
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, nawiązujący do
tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną
i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie zwrócił się ku sym-

cena wywoławcza: 47 000 zł

bolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, często

estymacja: 60 000 – 90 000 zł

połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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19
Ludwik Gędłek
(Kraków 1847 – Wiedeń 1904)

Przeprawa przez rzekę
olej, płótno, 32 × 64 cm
sygn. p. d.: L. Gędłek Wien

W latach 1861–72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu,
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne

cena wywoławcza: 56 000 zł

z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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20
Jan Moniuszko
(1853 Wilno – 1908 Warszawa)

Opowieść z pola bitwy
olej, płótno, 35 × 46 cm
sygn. i dat. u dołu: J. Moniuszko 1892 (?)
na odwrocie ramy pozostałości papierowej
nalepki ze składu papieru

Malarz, był synem kompozytora Stanisława Moniuszki. Swą artystyczną naukę rozpoczął
w 1871 roku w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod okiem Wojciecha Gersona oraz
Aleksandra Kamińskiego. Naukę kontynuował w Petersburgu, w tamtejszej Akademii Sztuk
Pięknych. Artysta malował przede wszystkim wykorzystując technikę olejną, chociaż w jego
dorobku również można znaleźć akwarele oraz rysunki. W swej twórczości sięgał głównie
po motywy rodzajowe oraz historyczne, a także w swoisty sposób łączył te dwa wątki. Swe
prace wystawiał w warszawskim TZSP oraz Salonie Artystycznym, gdzie również miała

cena wywoławcza: 12 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

kompozycja przedstawianych scen. Artysta w doskonały sposób operował barwą oraz linią.
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Malarz i grafik, jeden z głównych przedstawicieli Młodej Polski. W okresie 1875–1886
studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, we Wiedniu, a w latach 1886–1889
w Monachium a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie
studiował w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczy-

21
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

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

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

cena wywoławcza: 29 000 zł

Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko

estymacja: 35 000 – 50 000 zł

artystyczne przełomu wieków.
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„Zasadą jego malarstwa – pisał Antoni Gawiński – jest właściwość dość rzadka,
muzyka tonów […] Malarstwo Wańkiego jest wytworne […] zawsze wysoce
artystyczne… Artysta […] równie dobrze słyszy barwy, jak widzi dźwięk i tony.
Cudowne asocjacje muzyki i malarstwa znalazły w nim wyraz wysoce skupiony
i piękny”
Malarstwo polskie w odbitkach barwnych, nakł. I red. S. Kulikowski,
1908 r., t. 1, s. 44
„Malarskie improwizacje Wankiego noszą wybitne znamiona poezji barw. Są
one źródłem i wyrazem przeżyć duchowych, o pryzmacie tak uczulonym, że
wszelka ocena „aparatem realnym“ staje się wręcz nieuchwytną. Wankie,
natura impulsywna z wyobraźnią żywą, czynną i ruchliwą. Jako artysta jest
indywidualnością wybitną, do nikogo niepodobną i do nikogo zbliżoną. Jest
gospodarzem we własnym okołniku. W obrazach daje Syntezę swej sztuki
wielce wykwintnej (…) Sztuka Wankiego odznacza się śmiałym patosem
romantycznym, wielce zamaszystym, o liniach szerokich, zdecydowanych,
po malarsku dekoratywnych. Stylizacje barwy były jedynym i najwyższym
zadaniem tego artysty, (…) Krytyka zagraniczna mianowała naszego artystę
– poetą barw (…) ”
Apoloniusz Kędzierski, Władysław Wankie, „Tygodnik Ilustrowany”, 1923,
nr 19, s. 303.

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
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mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP.

Władysław Wankie

Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretanii. W 1901 r. osiadł na stałe

(1860 Warszawa – 1925 tamże)

w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był preze-

Jesień w parku
olej, płótno, 82,5 × 57,5 cm
sygn. l. d.: Władysław Wankie

sem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej.
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich
czasopism. Owocem podróży artysty do Bretanii nad zatokę Mont-St-Michel są m.in. prace
ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością kobiet w bretońskich strojach,
najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku

cena wywoławcza: 77 000 zł

łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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Prezentowany na aukcji obraz Maurycego Gottlieba Recha, jest jednym ze szkiców do cyklu,
który artysta przygotował jako ilustracje do dramatu „Natan mędrzec”, napisanego przez

23

wybitnego niemieckiego pisarza dramaturga Gottholda Ephraima Lessinga (1729–1781).
„Akcja „Natana Mędrca” rozgrywa się w Jerozolimie około roku 1193, w burzliwych

Maurycy Gottlieb

czasach wojen krzyżowych, na styku odmiennych kultur i religii – judaizmu, chrystianizmu

(1856 Drohobycz – 1879 Kraków)

i mahometanizmu. Jest to opowieść o szlachetnym jerozolimskim Żydzie Natanie, który

Recha,

1877 r.

Scena z „Natana Mędrca“, dramatu
Gottholda Ephraima Lessinga
olej, płótno naklejone na tekturę;
29 × 20 cm
sygn. p. d.: M. G.
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– MatsArt Auctioneers & Appraisers
Jerozolima, styczeń 2014
– Louiza Auktion, Bruksela, czerwiec
i grudzień 2012
– MatsArt Auctioneers & Appraisers,
listopad 2008
– kolekcja Jacoba i Asei Furman, Santiago, Chile
– dom aukcyjny Sotheby’s, Jerozolima,
maj 1985
Wystawiany:
– Muzeum Narodowe w Warszawie,
sierpień – październik 1991
– The Tel Aviv Museum of Art, maj – lipiec
1991
Opisywany i reprodukowany:
– Karol Bernhaut, „Maurycy Gottlieb.
1856–1879. 39 Reproductions of the
artist’s paints”, Tel-Aviv 1961, tabl. 60

zaopiekował się chrześcijańską dziewczynką Rechą i wychował ją jak córkę, pomimo, że
to właśnie chrześcijanie uprzednio wymordowali mu rodzinę. Wróciwszy z dalekiej podróży
Natan dowiedział się o pożarze, który nawiedził jego dom, a z którego ocalił Rechę młody
rycerz-templariusz. Między parą młodych zrodziło się uczucie; w toku wydarzeń okazało się
jednak, że oboje są rodzeństwem – dziećmi zmarłego brata sułtana Saladyna. Postać Rechy,
wychowanej przez Żyda, córki muzułmanina i chrześcijanki, stała się symbolem pojednania
trzech religii w imię najwyższych zasad etycznych. Dysputę Natana z Saladynem, a także
wątek siostry sułtana Sittah, uznać trzeba za pełen tolerancji dialog różnych postaw religijnych
i filozoficznych.” Jerzy Malinowski, „Maurycy Gottlieb – Powitanie...”, Warszawa 1999
W 1877 r. niemal 100 lat od pierwszego druku dramatu, znany monachijski wydawca,
Friedrich Bruckmann zabrał się za przygotowanie luksusowego bogato ilustrowanego wydania
„Natana Mędrca”. Za szatę graficzną odpowiedzialny był młody ale doceniany już Maurycy
Gottlieb. Dla artysty, który sam miał napisać w liście do przyjaciela: „Jestem Polakiem i Żydem
i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować”, musiało to być zlecenie szczególnie ważne, także
ze względu na zawarty w dramacie Lessinga głęboki humanizm. Zgodnie z zamówieniem,
Gottlieb miał przygotować około 12 obrazów, malowanych olejno na płótnie w technice
en grisaille, nadającej się najlepiej do fotograficznej reprodukcji. Zgodnie z umową artysta
miał przedstawiać najpierw Bruckmannowi szkice i – dopiero po akceptacji – przenosić te
kompozycje na duże płótna. Takich studiów namalował Gottlieb około dwudziestu, wersji
finalnych - obrazów o formacie ca 110 x 80 cm – co najmniej cztery. Należą do nich
Powitanie Natana przez Rechę, Ocalenie Rechy z płomieni, Scena końcowa z Saladynem,
Sittah i Rechą oraz Saladyn i Sittah przy szachach.Z końcem 1877 artysta przerwał jednak
pracę nad cyklem. Friedrich Bruckmann z niewiadomych powodów miał wycofać się z umowy
i ostatecznie do wydania dramatu Lessinga nie doszło. Już po śmierci Gottlieba dwanaście
szkiców i dwa duże obrazy (Powitanie Natana przez Rechę i Ocalenie Rechy z płomieni) trafiło
do zbiorów krakowskiego prawnika Emila Beresa, przyjaciela artysty. Jednym z dwunastu
szkiców, jest prezentowana praca, szkic do Rechy, namalowany olejno na płótnie naklejonym
na tekturę. Dodatkowo artysta użył tu trzonka pędzla, żłobiąc ornamentalne linie w mokrej,
świeżej farbie. Zarówno w tym obrazie, jak i w pozostałych pracach cyklu wciąż jeszcze
dostrzegalne są inspiracje malarstwem uwielbianego nauczyciela artysty, mistrza Jana
Matejki, widoczne w formie, rysunku, a czasem w gestach czy upozowaniu postaci.

– Nehama Guralnik, „In the Flower of
Youth. Maurycy Gotlieb 1856–1879”,
[kat. wystawy; V – VII 1991], Tel-Aviv
Museum of Art, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Tel-Aviv 1991, s. 155,
nr kat. 29
– Jerzy Malinowski, „Maurycy Gottlieb
1856–1878”, katalog wystawy,
Muzeum Narodowe w Warszawie,
VIII – X 1991, s. nlb., nr kat. 22
– Jacobo Furman, „Treasures of Jewish
Art: From the Jacobo and Asea Furman
Collection of Judaica”, New York 1998,
s. 263
– Jerzy Malinowski, „Maurycy Gotlieb –
Powitanie...”, D.A. Agra-Art, Warszawa
1999, s. nlb., il. nlb. 9

Od 1869 uczył się rysunku u M.Godlewskiego we Lwowie. W 1871 wyjechał do Wiednia gdzie
przez dwa lata studiował u profesorów K.Mayera i K.von Blaasa. W 1873 roku zachwycił się
monumentalnymi obrazami Jana Matejki na wystawie, które zainspirowały go do stania się
„polskim artystą”. Przeniósł się wówczas do Krakowa gdzie studiował na SSP. W następnym
roku wrócił do Wiednia i został studentem w „Meisterschuli” Karla Wurzingera, żeby po
chwili, jesienią 1875 r., przenieść się do Monachium, gdzie kształcił się pod kierunkiem
Karla Piloty’ego i Alexandra Wagnera. Malarz nazywany najwybitniejszym uczniem Matejki;
w swoich obrazach dawał wyraz nie tylko wpływom artystycznym, ale i swoim emocjom.
W malarstwie Gottlieba, osadzonym w kulturze żydowskiej i polskiej, w pełni ujawniła się

cena wywoławcza: 145 000 zł

jego romantyczna natura, ustawiczny niepokój twórczy i wewnętrzne rozdarcie, wynikające

estymacja: 200 000 – 300 000 zł

z potrzeby określenia własnej tożsamości narodowej.
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24
Artur Kolnik
(1890 Stanisławów – 1971 Izrael)

Przemijanie, 1919 r.
olej, płyta, 48,5 × 70 cm
sygn. i dat. p. g.: Kolnik 919

Malarz żydowskiego pochodzenia, reprezentant ekspresjonizmu w sztuce. W latach
1908–1914 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa
Mehoffera. Podczas wojny zetknął się z Isidorem Kaufmannem, którego twórczość zrobiła
na nim duże wrażenie. W 1918 r. zamieszkał w Czerniowcach, gdzie utrzymywał kontakty
towarzyskie z tamtejszym środowiskiem artystycznym: Icykiem Mangerem, Rose Ausländer
oraz Elislerem Steinbargiem. Tam pracował jako ilustrator podręczników do nauki jidysz i bajek
napisanych przez Steinbarga. W 1931 r. przeniósł się do Paryża, gdzie dalej trudnił się jako
ilustrator czasopism poświęconych modzie. Kolnik był członkiem Zrzeszenia Żydowskich

cena wywoławcza: 29 000 zł •

Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Jego prace były wystawiane w Nowym Jorku, gdzie zyskały

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

uznanie tamtejszego społeczeństwa.
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25
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Drużba krakowski
olej, płyta, 39,5 × 33,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/19
(...) data słabo czytelna

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

cena wywoławcza: 24 000 zł

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy to jeden z najsłynniejszych motywów w twórczości Jerzego Kossaka. Obrazy poświęcone epopei napoleońskiej
Jerzy Kossak zaczął malować ok. 1910 r. W latach 20. i 30. Powstały najlepsze
prace z tego cyklu, wielkoformatowe, oryginalne, samodzielnie skomponowane
wg własnych pomysłów.
Prezentowany na aukcji obraz przedstawia jednocześnie wielką porażkę
Napoleona w wyprawie na Rosję 1812 r. (do której przyczyniły się sroga,
rosyjska zima i brak przygotowania do tych warunków francuskich żołnierzy),
jak i wspomnienie pamiętnej Victorii z bitwy pod piramidami z 1798 roku.
„Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy z głową Sfinksa przypominającego
egipskie zwycięstwo ‘boga wojny’, który teraz ze sztabem i na tle niekończącej
się colonne mourante swych wojsk ciągnie na zachód wśród zamieci, złamany
zimą i mrozem. “ (K. Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992, s. 18).
Analogiczne prace zachowały się w licznych zbiorach prywatnych oraz
w Muzeach Narodowych w Krakowie i Warszawie.

26
Jerzy Kossak

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem

(1886 Kraków – 1955 tamże)

ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

Wizja Napoleona w odwrocie
spod Moskwy, 1936 r.
olej, sklejka, 53 × 78 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1936

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń.
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem,

cena wywoławcza: 13 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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27
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z koniem,

28

1930 r.

olej, sklejka, 30 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1930
na odwrocie stempel potwierdzający
autentyczność: Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak oraz
okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem
w otoku: JERZY KOSSAK. Kraków.
Pl. Kossaka 4 z ręcznie wpisanym
numerem: 77.

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

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Zwiad ułański,

lata 1920–30

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak
Do obrazu dołączona ekspertyza
Kazimierza Olszańskiego

cena wywoławcza: 7 000 zł •

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

cena wywoławcza: 19 000 zł •

estymacja: 12 000 – 20 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.

estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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29
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Wesoła sanna
olej, płótno, 42 × 71 cm
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski

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

cena wywoławcza: 11 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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30
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Sanna
olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: F. Zygmuntowicz

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

cena wywoławcza: 8 500 zł

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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31

32

Tadeusz Rybkowski

Tadeusz Rybkowski

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Letnia przejażdżka,

W drodze,

1878 r.

olej, deska, 10,5 × 15,5 cm
sygn. i dat. l. d.: TadRybkowski 1878
Praca jest miniaturą malarską. Owe
realizacje były niezwykle popularne wśród
malarzy z końcem XIX w.

1878 r.

olej, deska, 10,5 × 15,5 cm
W latach 1872–1875 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni
W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera
i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej
Państwowej Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem.

sygn. i dat. p. d.: TadRybkowski 1878
Praca jest miniaturą malarską. Owe
realizacje były niezwykle popularne wśród
malarzy z końcem XIX w.

cena wywoławcza: 11 000 zł

Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwarelą. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo

cena wywoławcza: 11 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

ścienne, a także projektował ilustracje do czasopism.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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33
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zimowe polowanie
olej, płótno, 49 × 95 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach

cena wywoławcza: 19 000 zł

ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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„Nie zawsze artysta znajduje w naturze gotowy krajobraz, nie zawsze jest taki
fragment pejzażu, że z niego należy tylko coś usunąć lub podkreślić – często
bywa tak, że na krajobraz trzeba złożyć więcej motywów, zebranych w różnych
miejscach. Artysta zbiera wtedy niezbędne szkice z natury i komponuje z nich
jedną organiczna całość w domu, w pracowni. Takim szlakiem idzie się, kiedy
artysta chce wybrać materiał do jakiejś idei obmyślonej z góry. Krajobraz stworzony drogą kompozycji posiada więcej treści od przypadkiem znalezionego”
Oksana Biła, „Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza”,
[katalog wystawy], PGS Sopot 2011, s. 14.

34
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż krymski
olej, tektura, 49,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: I. Trusz
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła

estymacja: 80 000 – 120 000 zł

artysty ilustrujące życie Hucułów.
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Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem

35
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż z Krymu
olej, tektura, 16,5 × 22 cm
sygn. l. d.: I.Trusz

I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował,

36

m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na

Iwan Trusz

Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał

(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody.
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli

Cyprysy
olej, tektura, 21 × 15,5 cm
sygn. p. d.: I. Trusz

cena wywoławcza: 3 800 zł

lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

artysty ilustrujące życie Hucułów.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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„Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie
barwne plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu
świeżych kwiatów (…). Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna
w twórczości Karpińskiego. Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia
nad naturą kwiatów artysta osiągnął w tej dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo
techniczne”.
M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.

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

37
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Białe kwiaty
olej, tektura, 69 × 100 cm
sygn. l. d.: a. Karpiński

wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12,
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch,
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie,
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych

cena wywoławcza: 17 000 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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„Prawdziwą pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice
stał się prawdziwym perfekcjonistą. Rysował najchętniej pełne wdzięku i urody
kobiety, pozbawione uśmiechu piękne damy – „les belles femmes de la belle
epoque”, portrety inspirowane malarstwem Giovanniego Boldiniego i Jamesa
Mc Neilla Whistlera. (...) W spuściźnie artystycznej Axentowicza pozostały setki
portretów pastelowych bliżej nieznanych nam dzisiaj dam promieniujących
paryskim szykiem – piękności w sukniach balowych, ozdobionych wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, w nobliwych kapeluszach, trzymających
w ręku wachlarze, kwiaty, maski (...).”
S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, [w:] „Teodor
Axentowicz 1859–1938” [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882,

38
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Dama z maską balową
pastel, tektura, 67 × 52,5 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz

kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów.
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r.
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy

cena wywoławcza: 38 000 zł

kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki

estymacja: 60 000 – 100 000 zł

wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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„Szklarska Poręba przywróciła mi odwagę.
To tutaj odzywskałem niezależność
i pewność siebie.”
Prezentowany obraz przedstawia ukochane przez Hofmana Karkonosze gdzie zamieszkał
od 1947 roku. Jak wspominał: „Bądź co bądź pokochałem naszą dawna stolicę [Kraków]
ale co miałem dalej ze sobą zrobić? Kraków zamieniłem w 1947 roku na Szklarską Porębę
Średnią. Nowa ziemia jeszcze wtedy była bezludna wyspą, krainą pierwotnego buntu. Często
przypominała żywy wulkan, ale pociągała ciszą, pięknem natury. Odeszli ode mnie ludzie,
zbliżyła się przyroda. (…) Czas zespolił na tak silnie z tą kotliną, że dzisiaj nie mogłoby nas
stąd ruszyć nawet trzęsienie ziemi. Więcej – Szklarska Poręba przywróciła mi odwagę. To
tutaj odzywskałem niezależność i pewność siebie. (…) Maluję i maluję – i to sprawia mi
tyle radości”
B. Czajkowski, Portret z pamięci, Ossolineum 1971, s. 6–7.

39
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pejzaż,

1965 r.

olej, płyta pilśniowa, 64,5 × 51,5 cm
sygn. i dat. u dołu: Wlastimil/Hofman
1965
na odwrocie autorski napis: Środek/Tryptyku/„Wygnanie z Krakowa/do Szklarskiej
Poręby”

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź,
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty

cena wywoławcza: 27 000 zł •

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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Trude Geyer miała swoją kawiarnię w Wiedniu. Było to miejsce spotkań wielu
intelektualistów, artystów i polityków. Prowadziła ją przed i podczas II wojny
światowej. To właśnie w tej kawiarni Jerzy Kossak poznał Trede i zaprzyjaźnił
się z nią na wiele wiele lat. Przyjaźń ta przetrwała praktycznie do końca ich
życia. W 1940 roku namalował jej obraz i podpisał go ową osobistą dedykacją: „Mainer Lieben/Fraundin/Trude Geyer/Georg Kossak/Krakau 22/VI 40
(Mojej Drogiej Przyjaciołce Truede Geyer, Georg Kossak 22.06.1940”. Jerzy
zapobiegawczo podpisał zdjęcie swoim imieniem Georg z powodu rządów
nazistów. Po II wojnie światowej Trude wraz z mężem Frtizem przeprowadziła
się do Bonn. Tam ponownie otworzyła kawiarnię, którą prowadziła około 28 lat.
Obraz Jerzego Kossaka towarzyszył Trude do końca jej życia.
(informacje pochodzą z przekazu ustnego
spadkobierców rodziny Trude Geyer)

40
Jerzy Kossak

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem

(1886 Kraków – 1955 tamże)

ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

Portret Trude Geyer,

1940 r.

olej, płótno, 61 × 47 cm
sygn. dat. wraz z dedykacją: p. d.: Mainer
Lieben/Freudin/Trude Geyer/Georg
Kossak/Krakau 22/VI 40

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń.
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem,

cena wywoławcza: 19 000 zł •

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

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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41
Alfons Karpiński

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

(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907

Białe kwiaty,

przed 1949 r.

olej, tektura, 24,5 × 33 cm
sygn. l. d.: akarpiński
na odwrocie autorski opis i dedykacja:
„Białe kwiaty”/ mal. a. Karpiński/ Kraków
ul. Floriańska 19 III / Tadeuszowi w dniu/
„imienin”, d. 28X/1949 r.

42

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

Teodor Grott

w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch,

(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie,
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych

Mieczyki w dzbanie,

1912 r.

olej, płótno, 95 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: TGrott/1912
na odwrocie opisany: Teodor Grott/Kraków
1912./„Gladjlolusy”

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał
litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali

cena wywoławcza: 4 800 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

cena wywoławcza: 7 500 zł •

tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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„Cechą charakterystyczną pejzaży morskich Rychter-Janowskiej jest wysoki
stopień realizmu, co przy swobodnym, bardzo zindywidualizowanym, niejako
„interpretacyjnym” sposobie malowania jest dużym osiągnięciem. Artystka nie
tyle malowała pejzaż, co raczej go przeżywała. Owocowało to zarówno wnikliwą
obserwacją otaczającego krajobrazu, jak i bijącym zeń nastrojem zadumy
i osobistą nutą. Należała do tych niewielu malarzy, którzy w pejzażach morskich
potrafili nie tylko oddać klimat i stan pogody, ale również przekazać towarzyszące im w danej chwili emocje. W rezultacie są to pejzaże wnikliwe, prawdziwe
i osobiste zarazem, które wiele mówią o charakterze swego twórcy. Tak wysoki
sto-pień artystycznej prawdy nie byłby możliwy bez talentu, wrażliwości,
ale i starannego artystycznego wykształcenia, ku zdobyciu którego artystka
z takim uporem dążyła. Dysponowała przecież, co widać na omawianych
pracach, całym arsenałem dostępnej wówczas wiedzy nie tylko malarskiej, ale
również z zakresu optyki. Subtelne modulowanie barwy niebieskiej, od odcieni
chłodnych do ciepłych, trafna obserwacja kąta padania promieni słonecznych
w różnych porach dnia (co warunkuje barwę światła), doskonałe wyczucie
odległości między przedstawionymi obiektami czy budowanie głębi kolorem,
świadczą o tym dobitnie.” („Polskie malarki o morzu”, [katalog wystawy], Wyd.
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r., s. 11–12.)
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Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Capri,

1922 r.

olej, tektura, 22 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: B.RYCHTER-JANOWSKA. 1922
na odwrocie napis: „Capri” Cena 40 000
oraz stempel: SALON DZIEŁ SZTUKI |
K. WOJCIECHOWSKIEGO | KRAKÓW,
UL. ŚW. Jana 3/ Telefon 2
Wystawiany:
– Polskie malarki o morzu, Centralne
Muzeum Morskie Gdańsku, 29 maja –
31 sierpnia 2008 r.
Reprodukowany:
– Bogdan Podgórski, „W poszukiwaniu
piękna. Bronisława Rychter-Janowska
1868–1953”, Kraków 2015, s. 142
– „Polskie malarki o morzu”, Centralne
Muzeum Morskie, 29 maja – 31 sierpnia 2008 r. Gdańsk, Wyd. Centralne
Muzeum Morskie, Gdańsk 2008 r.,
ilustr. nr 33, s. 57.

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

cena wywoławcza: 4 800 zł •

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

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

przedstawieniach dworków.
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Niestety, nie ma informacji dotyczących odbytych studiów artysty. Pierwsze informacja, która
dotyczy Rabinowicza to ta, że w 1929 roku założył w Warszawie spółkę „Kopart”, zajmująca
się projektowaniem winiet, grafiki reklamowej, wnętrz, dekoracji teatralnych. Przynależał

44
Henryk Rabinowicz
Podwórze w Kazimierzu,
olej, płótno, 47,5 × 58 cm
sygn. p. d.: H. Rabinowicz-29 r

do utworzonego w 1931 roku krakowskiego do Zrzeszenia Żydowskich Artystów malarzy

Władysław Chmieliński

i Rzeźbiarzy. Był również członkiem ZZPAP, a także „Grupy Pięciu” i „Grupy Siedmiu”.

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Rabinowicz wchodził w skład Zarządu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych.

(1900 – 1942)

Swoje prace prezentował na wystawach w Warszawie, między innymi w TZSP w 1913 roku;
1929 r.

45

we lwowskim i krakowskim TPSP w 1931. W latach 30-tych co roku wyjeżdżał na wakacje
do Kazimierza Dolnego. W czasie II wojny światowej Rabinowicz był w getcie warszawskim,
gdzie wraz z grupą artystów pracował w warsztacie materiałów ściernych. W sierpniu 1942
roku został wywieziony do obozu w Treblince. Rabinowicz głównie malował martwe natury
oraz pejzaże; portrety należą do rzadkości. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum

Widok na wieżę Kościoła
Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Warszawie
olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński.

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy.
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury,
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie

cena wywoławcza: 18 000 zł

Narodowego w Warszawie, Krakowie oraz Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego

cena wywoławcza: 4 800 zł •

chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także

estymacja: 24 000 – 28 000 zł

w Warszawie.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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46
Wojciech Weiss

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

(1875 Leorda na Bukowinie –

W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r.

1950 Kraków)

otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora.

Pejzaż
olej, płótno, 65,5 × 100 cm
sygn. p. d.: WWeiss

Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem.
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną

cena wywoławcza: 17 000 zł

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

estymacja: 25 000 – 40 000 zł

martwe natury.
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47
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

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

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in.
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych,
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również

cena wywoławcza: 17 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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49
Józef Rapacki

48

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka

w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-

k. Skierniewic)

nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona.

Józef Rapacki

W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra.

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka k.

W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch.

Skierniewic)

Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie,

Przedwiośnie,

1914 r.

olej, płótno, 55,5 × 76 cm
sygn. i dat. p. d.: JÓZEF RAPACKI 1914

Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy
„Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej,
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę,

Przed dzwonnicą,

1917 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
66,8 × 44 cm
sygn. i dat. p. d.: JÓZEF RAPACKI 1917
na odwrocie fragment nalepki nieokreślonej wystawy lub galerii przy Placu
Wolności w Poznaniu.

cena wywoławcza: 30 000 zł

zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami,

cena wywoławcza: 28 000 zł

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“, „Biesiadą Literacką“.

estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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„Ogromna wrażliwość na piękno natury, umiłowanie tej natury, panteistyczne
przywiązanie się do niej i zrozumienie jej tajemnic, ustosunkowanie się do
niej poetyckie i pełne jakiegoś zbożnego zachwycenia, świetna obserwacja
i zdolność przeżywania nastroju, jakich tyle nastręcza przyroda w każdej
godzinie dnia, wszystko to złoży się na pełną dojrzałej męskości twórczość,
świadomą już swych celów i środków. Pozostanie jednak w tym dobrym
człowieku i wiecznie niezadowolonym z siebie artyście jakiś rys niezrealizowanej
tęsknoty, niedopowiedzenia, zawahania się, jakby ciągle jeszcze czekał na
tę chwilę, kiedy dosłyszy to upragnione echo tajemnej mowy natury, która
niezwykła jest zwierzać się codziennie. I w tem jest ta odrębność Kamockiego,
jego urok – i zadatek na przyszłość.”
Schroeder, Stanisław Kamocki, „Sztuki Piękne” 1927/1928, s. 427.

Fotografia obrazu „Pod słońce” z archiwum artysty.

50
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pod słońce
olej, płótno, 112 × 143 cm
Zdjęcie obrazu znajduje się w:
Stanisław Kamocki S. – Archiwum artysty
– fotografie: rysunki, obrazy.
Rzeczony obraz znajdował się w części:
„Opisane”

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

cena wywoławcza: 66 000 zł

W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla,

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

nadając obrazom matową powierzchnię.
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51
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki
olej, płyta, 33,5 × 48 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: EErb

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety.
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki.
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb.

cena wywoławcza: 9 500 zł

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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53

Adam Setkowicz

Wiktor Korecki

(1875 Kraków – 1945 tamże)

(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Góral na hali

Droga

olej, płótno naklejone na tekturę,
34 × 49,5 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych

olej, płótno, 62 × 93 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą,

cena wywoławcza: 9 500 zł

i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematow takich jak sanny, zaprzęgi

cena wywoławcza: 7 500 zł •

najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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54
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska –
1922 Kraków)

Tatry
olej, płótno, 67 × 130 cm
sygn. p. d.: A.Gramatyka

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza
i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją
prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie.
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także
sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca
uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach

cena wywoławcza: 19 000 zł

odczuwana jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

kolorystykę uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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Malarz pochodzenia żydowskiego. Karierę artystyczną wybrał wbrew woli rodziców. Pierwsze

56

55

Leopold Pilichowski

Leonard Winterowski
(1868 Kraków – 1927)

Akt,

1919 r.

olej, płótno, 51,5 × 43 cm
sygn. opis. i dat. p. d.: Leonard
Winterowski/Warszawa 1919

(1869 Piła – 1933 Londyn)
W latach 1895–97 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
L. Loefflera, później u T. Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace
szkolne. Kształcił się także w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego.
Winterowski debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w roku 1897. Wystawiał także we
Lwowie, Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako
malarz-korespondent wojenny. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie
swojej twórczości malował portrety, architekturę, pejzaże i sceny rodzajowe. Później tworzył

Martwa natura
olej na płótno naklejone na tekturę,
33 × 23,5 cm
sygn., opis. i dat. l. d.: Pilichowski
Paryż 9 (2?3?)

lekcje rysunku pobierał u malarza Samuela Hirszenberga. W 1886 roku rozpoczął naukę
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie naukę uzupełniał kolejno
w Monachium (1887–1888) w pracowniach Otto Seitza i Simona Hollósyego oraz w Paryżu
(1889–1890) w Académie Julian pod kierunkiem Beniamina Constanta i Fernanda Cormona.
Po powrocie z Paryża zamieszkał w Łodzi, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym
miasta. W 1905 roku powrócił do francuskiej stolicy, następnie wyjechał do Normandii. Po
zakończeniu I wojny światowej wyjechał do Londynu, gdzie pozostał do śmierci. Twórczość
Pilichowskiego była utrzymana w nurcie realistycznym. Artysta swoje kompozycje budował
stonowaną paletą barw, z dominacją brunatnych brązów, zieleni, szarości. Przeważającym
motywem w twórczości Pilichowskiego są sceny przedstawiające żydowskie obyczaje, kulturę,
życie codzienne Żydów. Malował również portrety znanych osobistości. Swoje dzieła artysta
prezentował na licznych wystawach w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lwowie, Jerozolimie,

cena wywoławcza: 16 000 zł

obrazy batalistyczne, najchętniej epizody z wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystywał przy

cena wywoławcza: 11 000 zł

Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie. Obrazy Pilichowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

tym własne szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Nowym Jorku.
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57
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże żółte,

1933 r.

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. przy lewej krawędzi pośrodku:
a. Karpiński
na odwrocie opis autorski (?): Róże żółte/
mal a Karpiński/Kraków 19 [3]3 (?).

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12,

58

w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch,

Czesław Rzepiński

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

Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-

(1905 Strusowa k. Trembowli –

krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana

wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał

1995 Kraków)

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

w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie,
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych

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

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

cena wywoławcza: 6 000 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

cena wywoławcza: 4 800 zł •

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

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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Malarz, poeta, krytyk sztuki. Był uczestnikiem powstania styczniowego. W wyniku odniesionych ran zostały mu amputowane obie dłonie. Kalectwo jednak nie przeszkodziło mu
w podjęciu studiów artystycznych. Benedyktowicz sam skonstruował specjalne urządzenie,
przytwierdzane do jego ręki, za pomocą którego posługiwał się pędzlem, ołówkiem czy

59
Ludomir Benedyktowicz
(1844 Świniary – 1926 Lwów)

Drzewo w małopolskim pejzażu
olej, płótno naklejone na tekturę,
69,5 × 56,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: L. Benedyktowicz

kawałkiem węgla. Początkowo, nauki malarstwa pobierał u Wojciecha Gersona, a następnie
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych wyjechał na dalsze studia do Akademii w Monachium, gdzie przebywał w latach

60

1868–1872. Po powrocie do kraju jeszcze przez rok uczył się w klasie kompozycyjnej

Wlastimil Hofman

Jana Matejki w Krakowie w SSP. W Krakowie otworzył własną pracownię. Malarstwem

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

zajmował się do 1918 roku, z którego musiał zrezygnować z powodu choroby. Ostatnie
lata życia spędził we Lwowie. Twórczość malarska Benedyktowicza to przede wszystkim
malowane z wielkim wyczuciem pejzaże, w których z upodobaniem wykorzystywał motyw
drzewa. Operował zachowawczą paletą barw, uzyskując efekty nastrojowego oświetlenia
przy wschodzie i zachodzie słońca. Artysta nie został również obojętny na wspomnienia
z powstania styczniowego, które uwieczniał na swoich płótnach. Malował również portrety

Święty Paweł,

1951 r.

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

cena wywoławcza: 10 000 zł

oraz sceny religijne i rodzajowe. Jego prace były wystawiane w TPSP w Krakowie oraz

cena wywoławcza: 29 000 zł •

estymacja: 13 000 – 18 000 zł

w TZSP w Warszawie.

estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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„Nie mogę zgodzić się z określeniem przede wszystkim, ale mogę
wszystkich zapewnić, że jestem malarzem myśli i przeżyć. Ludzie
tylko pozornie są do siebie podobni. Nawet bliźnięta wykazują czasem
krańcowo różne charaktery. Każdy człowiek mnie frapuje, ponieważ
ma w sobie coś niepowtarzalnego, coś interesującego.”
Wlastimil Hofman B. Czajkowski, Portret z pamięci, Ossolineum 1971, s. 137.
119

61
Władysław Lam

62

(1893 Konjica/Jugosławia –
1984 Gdańsk)

Panorama Lwowa
olej, płótno naklejone na tekturę,
38,5 × 46,5 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: W. Lam

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Me-

Artur Kolnik

hoffera. W okresie międzywojennym wykładał rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś

(1890 Stanisławów – 1971 Izrael)

po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną w PWSSP w Sopocie oraz na Politechnice
Gdańskiej. Należał do ugrupowań artystycznych Świt, Plastyka, Awangarda. Miał wiele
wystaw indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uprawiał malarstwo, rysunek
i grafikę, a tematami jego prac były najczęściej pejzaże, kompozycje figuralne i portrety,
zaś po 1956 r. również kompozycje abstrakcyjne. Znamienne dla twórczości artysty jest

Ananas
olej, płótno, 35 × 27 cm
sygn. p. d.: Kolnik

Malarz żydowskiego pochodzenia, reprezentant ekspresjonizmu w sztuce. W latach
1908–1914 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa
Mehoffera. Podczas wojny zetknął się z Isidorem Kaufmannem, którego twórczość zrobiła
na nim duże wrażenie. W 1918 r. zamieszkał w Czerniowcach, gdzie utrzymywał kontakty
towarzyskie z tamtejszym środowiskiem artystycznym: Icykiem Mangerem, Rose Ausländer
oraz Elislerem Steinbargiem. Tam pracował jako ilustrator podręczników do nauki jidysz i bajek
napisanych przez Steinbarga. W 1931 r. przeniósł się do Paryża, gdzie dalej trudnił się jako
ilustrator czasopism poświęconych modzie. Kolnik był członkiem Zrzeszenia Żydowskich

cena wywoławcza: 13 000 zł •

zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi

cena wywoławcza: 4 200 zł •

Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Jego prace były wystawiane w Nowym Jorku, gdzie zyskały

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

płaszczyznami barwnymi.

estymacja: 5 500 – 8 000 zł

uznanie tamtejszego społeczeństwa.
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63
Zygmunt Sidorowicz
(1846 Lwów – 1881 Wiedeń)

Pejzaż z chatami
olej, płótno, 22,4 × 44 cm
nieczytelny napis l. d.
na odwrocie: – napis (częściowo
czytelny): Maleri [?]/von/A. Schutzman/in/
MÜNCHEN; – na krośnie nalepki: JOSEF
LEITL/[adres i numer telefonu]; – nalepki
Do obrazu dołączona jest ekspertyza
Adama Konopackiego z 2020 r.
Obraz po konserwacji

Ukończywszy studia we lwowskiej Akademii Technicznej, dzięki uzyskanemu stypendium
wyjechał w 1864 roku do Wiednia. Tam podjął naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Naukę pobierał w pracowniach Carla Mayera i Carla Wurzingera. W 1867 roku powrócił do rodzinnego
Lwowa, gdzie w ratuszu zorganizował wystawę swoich prac. W latach 1872–1877 przebywał
w Monachium. Dzięki swojemu przyjacielowi, rzeźbiarzowi Tadeuszowi Wiśniowieckiemu
poznał tamtejszą kolonię polskich artystów, z Józefem Brandtem i Maksymilianme Gierymskim
na czele. Z czasem samego Sidorowicza zaczęto kojarzyć właśnie z tym wybitnym kręgiem
artystycznym. Dzielił pracownię z artystami: Aleksandrem Kotsisem i Walerym Brochockim.
W 1877 roku z powodów osobistych przeprowadził się do Wiednia, w którym pozostał już
do końca życia. Zmarł przedwcześnie na zapalenie płuc. Sidorowicz w swojej twórczości
malował portrety, sceny rodzajowe, ale to pejzaże przyniosły mu największy rozgłos. Obrazy

cena wywoławcza: 33 000 zł

Sidorowicza należą do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, w Warszawie, Zamku

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Królewskiego na Wawelu, Zamku w Łańcucie.
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„Obraz przedstawia widok portu w Petersburgu nocą. Obraz powstał
w czasie trwania studiów w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych,
które artysta odbył w latach 1892–1897. Widoczne są na nim wpływy
jego pierwszego profesora – realisty Iwana Szyszkina. W zbiorach
rodzinnych zachowała się praca przedstawiająca bardzo podobne
ujęcie petersburskiego portu wykonane gwaszem na papierze.”
(Fragment ekspertyzy Ferdynanda Ruszczyca z dnia 19.02.2020)

64
Ferdynand Ruszczyc
(1870 Bohdanów k. Oszmiany –
1936 tamże)

Nokturn- Nocny widok portu
w Petersburgu, 1893 r.
olej, tektura, 11,5 × 16,7 cm
sygn. p. d.: F. Ruszczyc
na odwrocie na ramie naklejka Muzeum
Historii Katowic z wystawy: Prywatna
kolekcja z Poznania. Malarstwo polskie.
Porcelana europejska. Katowice, marzec-maj 2005
Do obrazu dołączona ekspertyza wnuka
malarza, Ferdynanda Ruszczyca z dnia
19.02.2020

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu pod kierunkiem I. Szyszkina i A. Kuindżiego. W 1898 r. odbył wielką podróż po Europie, odwiedzając Niemcy, Francję, Belgię,
Szwajcarię i Włochy. Już podczas studiów uczestniczył w Wystawach Wiosennych Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu; w latach 1899–1902 wystawiał wraz ze stowarzyszeniem
„Mir Iskusstwa” w Petersburgu i Moskwie. Od 1899 r. prezentował swą twórczość w TZSP
w Warszawie. W 1900 r. został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. W roku
1903 współpracował przy organizowaniu Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, w której,
w latach 1904–7, piastował stanowisko profesora. Przez rok prowadził katedrę pejzażu
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1907 r.). Po powrocie na Wileńszczyznę w roku
1908, związał się na wiele lat (1919–32) z uniwersytetem wileńskim. Artysta malował

cena wywoławcza: 26 000 zł

pejzaże, często surowe, północne, o silnym ładunku symbolicznym, widoki miejskie, ale

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

także sceny alegoryczne i fantastyczne.
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65
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Chata nad stawem,

1877 r.

olej, płótno, 28 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.: F. Wastkowski/1877 r.

Malarz rodzajowy, pejzażysta. Był uczniem Feliksa Brzozowskiego. Od roku 1867 wystawiał
każdego roku 6 obrazów w warszawskiej Zachęcie, gdzie też znajdują się jego obrazy

cena wywoławcza: 14 000 zł

i rysunki. Malował najczęściej sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się również

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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66
Franciszek Streitt
(1839 Brody – 1890 Monachium)

Cyganie w oczekiwaniu
na przeprawę
olej, płotno, 42 × 82 cm
sygn. p. d.: F. Streitt
obraz po konserwacji

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał we Lwowie. W latach 1856–1866 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie
w Akademii wiedeńskiej u E. Engertha. W 1871 r. osiadł na stałe w Monachium, gdzie związał
się z grupą artystów polskich, skupionych wokół osoby J. Brandta. Streitt malował głównie
sceny rodzajowe, pejzaże i portrety; we wcześniejszym okresie także obrazy o tematyce

cena wywoławcza: 72 000 zł

historycznej. Prace swoje wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP oraz w warszawskim

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

TZSP.
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67
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Dziewczyna z koszem,

1875 r.

olej, płótno, 70 × 60 cm
sygn., opisany i dat. p. d.: Tadeusz
Ajdukiewicz/Monachium/1875.

W latach 1868/69–1872/73 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod
kierunkiem W. Łuszczkiewicza. Po studiach jako stypendysta wyjechał do Wiednia w celu
kontynuowania edukacji artystycznej. Po roku uczęszczania do wiedeńskiej Akademii przeniósł
się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 r. uprawiał malarstwo, jednocześnie zajmując się pracami gospodarczymi takimi, jak hodowla koni i praca na roli. W 1882 r. pracował
na wiedeńskim dworze. Na jego dorobek artystyczny składa się wiele obrazów rodzajowych

cena wywoławcza: 29 000 zł

o tematyce orientalnej i krajowej. Malował także wiele portretów, uwieczniając sylwetki

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

m. in. aktorek dramatycznych takich, jak Helena Modrzejewska i Antonina Hoffmanowa.
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68
Richard Georg Falkenberg
(1850 Berlin – 1915 Monachium)

Para w łodzi,

1885 r.

olej, płótno, 86 × 133 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: RFalkenberg. 1885
|Munchen

W latach 1872–74 studiował w Akademii berlińskiej oraz w Monachium u A. Wagnera.
We wczesnym okresie twórczości malował najczęściej pejzaże z Wenecji, zaś w późniejszym zainteresował się scenkami rodzajowymi z Bretanii. W 1896 r. otrzymał złoty medal
w Berlinie za obraz „Wyznanie”. Jego twórczość została zdominowała tematyką pejzażową,
a także portretową (m.in. w 1889 r. namalował portret księcia Ludwika Bawarskiego).
W późniejszym okresie życia studiował pejzaże z okolic Monachium. Malował z niezwykłą
biegłością warsztatową. Jego sceny rodzajowe pełne subtelności, a jednocześnie staranności

cena wywoławcza: 19 000 zł

wykonania tworzą znakomitą jedność artystyczną, skłaniając oglądającego do chwili zadumy

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

i przemyśleń.
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„Malarstwo jest harmonią
Wyszukanych gam kolorów
Które żyją w oczach malarza
Jak żyje obłok na niebie
…
Malarstwo jest muzyczną rozkoszą
Tonów najrzadszych, najprostych
Z których malarz tworzy obraz świata”
T. Czyżewski
Wiersz zamieszczony w tomie poezji „Lajkonik w chmurach”.

69
Tytus Czyżewski
(1880 Przyszowa – 1945 Kraków)

Martwa natura z kwiatami
i jabłkami
olej, płótno, 65 × 75 cm
sygn. l. d. (słabo czytelnie): Tytus
Czyżewski
na odwrocie napis: Własność Kazimiery
i Juljana/Bugajskich/1944/…
Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Kazimiery i Juliana Bugajskich

Wybitny polski malarz artysta, a także krytyk, teoretyk i poeta. W latach 1902–1907 odbył
studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Józefa Mehoffera,
Ludwika Unierzyskiego, Leona Wyczółkowskiego. Po ukończeniu nauki w okresie 1907–1912
dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża. Tam zetknął się ze sztuką kubistów oraz Cezane’a. Swoje
obrazy po raz pierwszy przedstawił szerszej publiczności w 1910 roku, na krakowskiej
wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W kolejnych latach, 1911–1914 wystawiał
na Wystawach Niezależnych w Krakowie. Od 1917 roku był współorganizatorem członkiem
Ekspresjonistów Polskich (od 1919 zwanych Formistami). Jednocześnie w tym samym czasie
pisał liczne artykuły, dramaty, wiersze. W 1922 roku po rozpadzie grupy Formistów artysta
wyjechał do Paryża, gdzie pracował w Bibliotece polskiej. W tym też czasie wystawiał prace
na Salonach Jesiennym, Niezależnych i Tuileries. We wczesnej twórczości malarskiej Czyżewskiego widać wyraźną fascynacje sztuką Cezanne’a oraz postimpresjonistów. W kolejnych

cena wywoławcza: 55 000 zł

latach artysta tworzył kompozycje wielopłaszczyznowe, o dynamicznych i zgeometryzowanych

estymacja: 80 000 – 120 000 zł

formach, inspirowane kubizmem, surrealizmem, dadaizmem i sztuką ludową.
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„Samlicki: Przejdźmy do kolorytu. Jest on – bez względu na to, co przedstawia:
ludzi, widoki, czy martwe natury – bardzo słaby. Nie lubisz natężonych barw,
unikasz silnych akcentów, tak barwnych, jak walorowych, wskutek czego
oblicze Twych dzieł – lubo szlachetne – zawsze atoli jest anemiczne.
Makowski: To, co nazywasz anemią, jest wyrafinowanym smakiem. Unikam
silnych barw, bo wrzeszczą – wolę przytłumione piano. Duszy mej odpowiadają
anemiczne, biedne dzieci, zwiędłe kwiaty lub dyskretne w kolorze, wolę łagodne
światło szarych dni niż gwałtowne kontrasty słońca. Zerwałem raz na zawsze
z impresjonizmem, chodzi mi o przedmiot, o rzecz, a nie o efekt.”
M. Samlicki, „Twórczość plastyczna Tadeusza Makowskiego”,
w: „Kurier Literacko-Naukowy” 1927 nr 72

70
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Zagroda z fragmentem bramy,
ok. 1924

olej, płótno, 28 × 39,5 cm
w świetle ramy
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Stanisława Bielawki, Kraków
Praca opisana:
–W
 ładysława Jaworska, Tadeusz Makowski, Życie i twórczość, Wrocław 1964 r.,
s. 345, nr kat. 394.

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

cena wywoławcza: 95 000 zł

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

estymacja: 120 000 – 150 000 zł

malarzy XX wieku.
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„Poszczególne obrazy przypominają odrębne organizmy żyjące intensywnym
życiem. Płaszczyzny wibrujące i drżące. Kolory, których zadaniem nie jest
tworzenie barwnych arabesek, lecz ożywienie materii przedstawionej na dwuwymiarowym płótnie, a zatem zastosowanie fikcji wizualnej. Cnotą kardynalną
artysty, o którym mowa, jest umiejętność tworzenia iluzji, że przedstawione
postacie żyją i działają. Co nie oznacza, że Henryk Epstein celuje w sztuce
figuratywnej. Artysta nie dąży do przekazywania czy komunikowania swych
odczuć, swych doznań wzrokowych. Jego cel jest inny. Malarz stara się ożywić
postacie, których kształty i wygląd zewnętrzny przypominają zwykłych ludzi,
wyposażając je w nową duszę, stanowiącą wytwór jego wyobraźni, jego
własność.”
W. George, The School of Paris, [w:] C. Roth,
Jewish Art. An Illustrated History, Tel Aviv 1961, s. 709.

71
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Nad Morzem Śródziemnym
olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

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

cena wywoławcza: 50 000 zł

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

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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„W latach 1921–1950 mamy do czynienia z bardzo zdolnym malarzem,
bacznym obserwatorem, 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 Celice, przyjaciel malarza. (Mistrzowie Ecole
de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 17.) Od tego
momentu pejzaż odgrywał główną rolę w twórczości Haydena. Odpoczywając
od stylistyki kubistycznej w tych kompozycjach Hayden ujmował realistyczne
przedstawienia krajobrazów, budując je świetlistą, płynną plamą barwną.

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz

72
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Widok na zatokę
olej, płótno, 33,5 × 41,5 cm
sygn. p. d.: Hayden

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.

cena wywoławcza: 25 000 zł •

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

do obserwacji natury.
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„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 wczesnym 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”.
Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa
2013, s. 53
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Port w Cherbourgu,

ok. 1938 r.

olej, płyta, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: Hayden
Wystawiany:
–H
 enri Hayden. Mistrzowie École de
Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna,
20 września – 31 grudnia 2013
Reprodukowany:
– „ Henri Hayden. Mistrzowie Ecole de
Paris”, katalog wystawy, tekst Artur
Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2013, nr kat. 61,
s. 146 (il.)

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.

cena wywoławcza: 36 000 zł •

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

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

do obserwacji natury.
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74
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Kobieta w mantylce,

1945 r.

olej, płótno, 55 × 38 cm
sygn. i dat. l. d.: Wł. Terlikowski/1945

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 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

cena wywoławcza: 6 500 zł •

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

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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„Zwróćmy uwagę również na liczne studia kwiatów: róż herbacianych i czerwonych, których delikatne płatki dopracowane są za pomocą szpachli, tło,
z grubymi impastami, sprawia wrażenie reliefu, co jest rzadkie w przypadku
malarstwa. Dzieła należy oglądać z pewnej odległości, gdyż zyskują wtedy
ujmującą oryginalność. Zdradzają artystę o wielkiej precyzji spojrzenia i rzadkiej
pewności warsztatowej. Duża liczba tych płócien jest w posiadaniu wielu
osobistości, podobnie zresztą jak portrety”.
C. Merlot, L’art polonais a Paris. I. L’Exposition des oeuvres de W. Terlikowski (…), „La Pologne politique, economique, litteraire et artistique” 1921,
połr. I, s. 100–101
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Wazon z kwiatami,

1931 r.

olej, płótno, 38 × 61 cm,
sygn. i dat. p. d.: 1931/Terlikowski

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 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

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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„(…) Peské 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 impresjonistycznej.
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.

76
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Martwa natura z kwiatami
olej, deska, 55,5 × 44,5 cm
sygn. l. d.: Jean Peské.
Wystawiany:
– „ Jean Peské. Dialog kultur”,
9–28 września 2011, Muzeum Narodowe Sztuki Rosyjskiej w Kijowie

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

cena wywoławcza: 17 000 zł

portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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77
Alicja Halicka
(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Martwa natura
olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. l. g.: A. Halicka

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 r. brała udział w paryskich Salonach.
Była artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od
początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac

cena wywoławcza: 28 000 zł •

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

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta] dał nam nowe wizje krajów,
które poznał. Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, innym razem hojny, konstruował
obraz szerokimi, szybkimi pociągnięciami, bez żadnego ustępstwa na rzecz
mody. W linii wielkich artystów Włodzimierz Terlikowski jest jednym z mistrzów
współczesnej sztuki figuratywnej”.
A. Czarnocka, „Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951).
Malarstwo”. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 22
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Wenecja
olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. p. d.: W. de Terlikowski

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 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

cena wywoławcza: 22 000 zł •

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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„Są to dobre studia realistyczne, doświadczenia koloru, które mają wigor,
ale siłą rzeczy zostały dotknięte tą prostotą, która nieodmiennie towarzyszy
dziełom artystów nieopierających swej materialnej znajomości obrazu na ideale
czy, innymi słowy, systemie, odpowiedzialnym za narzucanie im wyższych
poglądów, co podnosi je artystycznie ponad nawet najzręczniejsze eksperymenty
laboratoryjne czy kulinarne”
Maurice Raynal, L’Intransigeant, 11 X 1923, s. 2 [w]. M.Muszkowska,
„Natan Grunsweigh, Mistrzowie École de Paris”, 2020 r., 57
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Rue Mongenot w Saint-Mandé
jesienią
olej, tektura, 42,5 × 54 cm
sygn. l. d.: Grunsweigh
Wystawiany i reprodukowany:
Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan
Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de Paris”,
Warszawa 2020 r., kat. nr 14, str. 50–51.

Przed 1914 r. wyjechał do Paryża. Od roku 1921 wystawiał w paryskich salonach Jesiennym,
Niezależnych i Tuileries. Malował widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne

cena wywoławcza: 20 000 zł •

i martwe natury. W twórczości jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Cézanne’a, a także kubizmu.

154

s op oc k i d om au kcy j n y

80
Michel Adlen
(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Francuska wioska
olej, płótno, 50 × 65,5 cm
sygn. l. d.: adlen
na odwrocie opis: Adlen/Village en/Ile de
France

Artysta pochodzenia ukraińskiego, tworzący we Francji; związany z École de Paris. W latach
1918–1920 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym samym czasie
współpracował z pismem Die Muskete, dla którego tworzył ilustracje. W 1923 roku wyjechał
do Berlina, gdzie uczestniczył w wystawie grafiki. W tym samym roku wyjechał do Paryża,
gdzie mieszkał do śmierci. W 1929 otrzymał francuskie obywatelstwo. Swoje prace Adlen
wystawiał na paryskich Salonach. Członek kilku ugrupowań artystycznych (m.in. L’Araigne,
La Satire, Les Imagiers). W 1936 uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Pracowników
Stolarstwa w Warszawie. Artysta malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, kompozycje
figuralne, akty. Zajmował się także grafiką i ilustracją. Wpływ na jego twórczość miała sztuka
kubistów i fowistów; artystę fascynowało malarstwo mistrzów Corota, Pissara, Cezanne’a.

cena wywoławcza: 3 600 zł •

Adlen pracował w swoim atelier w Paryżu, w Limousin i Nicei i pozostał aktywny do końca

estymacja: 7 000 – 15 000 zł

życia. Zmarł w swoim studio w wieku 81 lat
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81
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Kwiaty
olej, płótno, 61 × 50 cm

Malarz żydowskiego pochodzenia, już jako czternastoletni chłopiec rozpoczął studia w Szkole
Sztuk Pięknych i Rzemiosł w Bazylei i zapisał się w historii uczelni jako najmłodszy student.
Już na tym wczesnym etapie Zucker przejawiał niezwykłe zdolności artystyczne, opanowanie
całego programu nauczania zajęło mu zaledwie cztery miesiące. Za swoje postępy w nauce
został nagrodzony stypendium na kontynuowanie studiów w Paryżu, co było możliwe dopiero
po zakończeniu I wojny światowej. Tam podjął studia w Academie Julian i Colarossi oraz był
częstym gościem w Luwrze, gdzie podziwiał płótna impresjonistycznych mistrzów, w których
odnalazł bliskie jego sercu cechy malarstwa – światło i kolor. Zucker tworzył wielokrotnie

cena wywoławcza: 12 000 zł •

zmieniając otoczenie, pomieszkiwał zarówno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku. Inspirowały

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

go miasta, miasteczka i wsie z całym swoim lokalnym kolorytem.
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„Nie maluję ani z poczucia obowiązku, ani też dla pieniędzy, które przynoszą
mi moje płótna, ani też z miłości do sukcesu. Maluję z wdzięczności, aby
podziękować Niebu za wszystkie bogactwa, które zsyła co dzień. Przede
wszystkim maluję dla siebie samego, ponieważ sztuka jest najpewniejszą drogą
do wolności, ucieczką od życiowych problemów, choć jest też stworzeniem
problemów nowych, wcale nie mniejszych.”
Claude Roger-Marx, „Jaques Zucker”, Paryż 1969, s. 17
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Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Różowe ciałko
olej, płótno, 44,5 × 29,5 cm
sygn. p. d.: J. ZUCKER.

Malarz żydowskiego pochodzenia, już jako czternastoletni chłopiec rozpoczął studia w Szkole
Sztuk Pięknych i Rzemiosł w Bazylei i zapisał się w historii uczelni jako najmłodszy student.
Już na tym wczesnym etapie Zucker przejawiał niezwykłe zdolności artystyczne, opanowanie
całego programu nauczania zajęło mu zaledwie cztery miesiące. Za swoje postępy w nauce
został nagrodzony stypendium na kontynuowanie studiów w Paryżu, co było możliwe dopiero
po zakończeniu I wojny światowej. Tam podjął studia w Academie Julian i Colarossi oraz był
częstym gościem w Luwrze, gdzie podziwiał płótna impresjonistycznych mistrzów, w których
odnalazł bliskie jego sercu cechy malarstwa – światło i kolor. Zucker tworzył wielokrotnie

cena wywoławcza: 9 000 zł •

zmieniając otoczenie, pomieszkiwał zarówno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku. Inspirowały

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

go miasta, miasteczka i wsie z całym swoim lokalnym kolorytem.
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„W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie.
Lubię np. przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego
z zastawą na herbatę o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika
z ogromnym ciastem w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym
zupełnie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało właściwym dla
duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub pijaków
o charakterze apaszów z rue de la Gaité, ogólnie biorąc typy ze społecznych
dołów. Lecz moi tematem ulubionym były głowy apaszów i głowy ludzi
w ogóle. W tych głowach właśnie poszukiwałem ekspresji, owej ekspresji
nieskończoności, aspektu tajemniczości również.”
Stanisław Eleszkiewicz – Szkic autobiograficzny, fragm., [w:] „Stanisław
Eleszkiewicz”, kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, nlb.

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 kontynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Autoportret
olej, tektura, 28,5 × 22 cm
sygn. p. d.: S.E.
Na odwrocie szkic autoportretu ołówkiem,
sygnatura St. Eleszkiewicz (na tekturze)

i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej.
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci.
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często

cena wywoławcza: 13 000 zł •

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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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.
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z kwiatami
i owocami
olej, płótno, 53 × 60 cm
sygn. l. g.: H. Epstein

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

cena wywoławcza: 38 000 zł

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

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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85
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Kwiaty,

1920 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. i dat. p. d.: 20/ WłTerlikowski
na odwrocie papierowa nalepka, być może
inwentarzowa artysty, z maszynopisem:
8516 TERLIKOWSKY/65 × 54/Huile sur
toile/Fleurs

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 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

cena wywoławcza: 19 000 zł •

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

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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86
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Przyjaciółki,

około 1961 r.

olej, płótno, 78 × 63 cm
Wystawiany:
– „Mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch 1896–1987”,
Muzeum Lubelskie w Lublinie,
12.10.2007–15.12.2007
Reprodukowany:
– „Mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch”. Wystawa w 20. rocznicę
śmierci artysty, [red.:] D. Kubacka,
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 60.

Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej ASP, a następnie przebywał
w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie
polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie
Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną

cena wywoławcza: 36 000 zł •

jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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„Interesują mnie tylko te obrazy, w których artysta stwarza
lub stara się stworzyć własny świat. W zamkniętych,
określonych granicach powstaje niezależne, odrębne życie,
które działa i zachwyca swym pięknem. Świat, by istniał, by
nie był chaosem, musi posiadać prawa, które nim rządzą.
(…)
Eugeniusz Eibisch [w:] „Współcześni malarze polscy”,
[red.] Stefan Samborski, Warszawa 1957
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Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura – kwiat
w doniczce i owoce
olej, płótno, 57 × 48,5 cm
sygn. p. d.: Eibisch

Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej ASP, a następnie przebywał
w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie
polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie
Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną

cena wywoławcza: 40 000 zł •

jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę

estymacja: 45 000 – 60 000 zł

miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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88
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Bukiet bzów i kalii
olej, brązowy papier naklejony na płótnie,
50 × 65 cm
sygn. p. d.: Peské
Wystawiany:
– „ Jean Peské. Dialog kultur”, 9–28
września 2011, Muzeum Narodowe
Sztuki Rosyjskiej w Kijowie

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

cena wywoławcza: 9 500 zł

portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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Najprawdopodobniej to o tym właśnie obrazie pisał młody krytyk i poeta
z Gdańska – Wolfgang Federau w 1925 roku. Wówczas to odwiedził artystę
sopockiej pracowni, a efektem tej wizyty był artykuł poświęcony malarzowi,
w którym zyskał uznanie jako niezwykle utalentowany portrecista. Autor
podkreślał popularność Lipczińskiego i sukces, jaki osiągnął w tej dziedzinie.
Szczególną uwagę poety zwróciły te prace, które po mistrzowsku modelują
postaci świtałem i kolorem.
M. Ruszkowska-Macur, „Albert Lipczinski 1876–1974”,
Gdańsk, 2011, s. 22, s. 65
„Pełną intymności, bardzo osobistą sceną jest Portret Elisabeth z lustrem (zob.
kat. 6). Ten obraz jest zachwytem artysty nad urodą i zmysłowym pięknem
ukochanej żony. Wzrokowy kontakt uchwycony w lustrze doskonale oddaje
wzajemną relację pełną czułości i łagodności. Miękkie i delikatne modelowanie
ciepłym sztucznym światłem, powściągliwa kolorystyka, wyważenie tonów
tworzy subtelny wizerunek emanujący miłością i zaufaniem.” (M. Ruszkowska-Macur, „Malarstwo Alberta Lipczinskiego”, [w:] „Albert Lipczinski
1876–1974”, Gdańsk 2011, s. 49–50)

89
Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Portret Elisabeth z lustrem
olej, płótno, 100 × 69 cm
sygn. p. d.: Alb.Lipczinski
na odwrocie nalepka wystawowa z Muzeum Narodowego w Gdańsku
Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna, Polska
– Atelier artysty (zakup po śmierci artysty)
Wystawiany:
–A
 lbert Lipczinski 1876–1974, National
Museums Liverpool, 2011
–A
 lbert Lipczinski 1876–1974,
Muzeum Narodowe w Gdańsku,
17.03–29.05.2011
Reprodukowany i opisywany:
– „ Albert Lipczinski 1876–1974”,
[katalog wystawy] Muzeum Narodowe
w Gdańsku, 2011 r. s. 65, ilustr. 6

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

cena wywoławcza: 32 000 zł •

władze państwo, w których mieszkał rozliczały go z miejsca urodzenia, które za jego życia

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

trzykrotnie zmieniło przynależność państwową.
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„Kwiaty….to od nich wszystko się zaczęło”
Marian Mokwa

Marian Mokwa zapytany przez Krzysztofa Wójcickiego o swój początek,
jako początek swojej tożsamości artystycznej przywołał odległe wydarzenie
z dzieciństwa gdzie kwiaty zainspirowały do tworzenia: „ (…) to pewnie była
niedziela. Byłem z matką w kościele. Bogato malowany kościół w Wielu
zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ogromne! Oczywiście nie jest on tak duży
kościół jak kościół Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, ale przecież byłem
wówczas małym chłopcem! I kiedy spoglądałem ku świetlistej górze ponad
prezbiterium, przeżywałem coś w rodzaju wniebowzięcia. Postaci świętych,
obłoki, planety, gwiazdy, ozdobne kwiaty, wszystko to wprowadzało mnie
w jakiś inny, pozaziemski wymiar. Kwiaty….to od nich wszytsko się zaczęło.
(Śmieje się cicho). Spytałem szeptem siedzącą obok matkę: Jak one mogą
rosnąć tak wysoko? Wierzyłem że to prawdziwe kwiaty, jakich pełno było na
naszych łąkach w Malarach, nad Czarną Wodą, nad Wdzydzami i Jeziorem
Wielewskim, na Rysiach i pod Borskiem, obok drogi do Przytarni, Karsina czy
Górek. Matka odpowiedziała mi szeptem, że to wszystko malowane, i kwiaty
i Pan Bóg i aniołowie…Pamiętam też muzykę organów strzelistą i jasną…
Wróciliśmy do domu. Wieczorem w tajemnicy przed wszystkimi wyjąłem
z paleniska kilka węgielków i zabrałem się za siebie. Zanim zasnąłem, mój
mansardowy pokoik o bielonych wapnem ścianach tonął w kwiatach. Czarnych
kwiatach….”
K.Wójciki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r., s. 29-30.
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Marian Mokwa

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

(1889 Malary – 1987 Sopot)

poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu,

Kwiaty
olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. p. d.: Mokwa
Reprodukowany:
G.Antoniewicz, Rejsy, Dziennik Bałtycki,
4 kwietnia 2021 r., s. 10

czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r.
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy,
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii,
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską.
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 16 000 – 25 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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91
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszow – 1982 Gdynia)

Słoneczniki,

1976 r.

olej, płyta, 69 × 60 cm
sygn. l. d.: Suchanek
na odwrocie: XII 1976 Orłowo/WP./Dor.
I. Gucz-Bołądź/ofiarowuje wdzięczny/
pacjent/Suchanek
Reprodukowane:
– Irena Bołądź-Gutsch, Wspomnienia
o wybitnym malarzu maryniście
Antonim Suchanku, 2021 r, s. 54.
Pochodzenie:
– Kolekcja lekarki i wieloletniej znajomej
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch
(ur. 1933 r.)
– Atelier artysty

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

cena wywoławcza: 5 500 zł •

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

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Panorama Gdyni).
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92
Henryk Baranowski

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na

Łodzie na plaży
olej, tektura, 34,5 × 48 cm
sygn. p. d.: H.Baranowski

Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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93
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Tatry,

1976 r.

olej, płótno, 55,5 × 85,5 cm
sygn. dat. i opisany l. d.: H. Baranowski./
TATRY 1976
na krośnie autorska nalepka z opisem
pracy oraz na odwrocie dedykacja

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 12 000 – 20 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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„Nie traktowałem nigdy malarstwa jako celu samego w sobie. Maluje się
po coś, dla kogoś, dla czegoś. Ja maluję dla idei. (…) Obrazy to jedynie
wizytówka mojej f i I oz o f i i. To wstęp. Wprowadzenie. Preludium. Jestem
wyznawcą ścisłego związku estetyki, sztuki z etyką, moralnością. Początek
etyki, to jednocześnie początek rozwoju ludzkości. Wyznacza go wiara w siły
nadrzędne, siły, które rządzą człowiekiem i nad nim panują. Dzikus nazwał
tę siłę bogiem. Czarownik i obrzęd, kapłan i religia — rozpoczynają tworzenie
kultury. Taniec to najdawniejsza forma artystyczna. Pierwszy krok na drodze
kultury... Rytm... (…) sam rytm jest już formą. Formą czasu i przestrzeni.
Czas i przestrzeń — to wartości wszechobecne. Ich połączenie wyzwoliło
ruch, który występuje w formie rytmu. Trójca. (…). Trzy wartości równe wobec
siebie. Zależne wobec siebie, trójedyne. Nieograniczony czas, nieograniczona
przestrzeń i wieczny ruch (…)
Nikt nie wie że ja się morza boję. Jego majestat przybiera wielkość niemal
abstrakcyjną. Nie mogę pojać jego tajemnicy, wiecznego rytmu, który jest
tchnieniem Boga. I wciąż widzę siebie jako młodego chłopca, usiłującego
przelac wielką wodę do wykopanego w piasku dołka. I wydaje mi się – że
prędzej czy później przeleję całą wodę niż zrozumiem tę tajemnicę. (…) Maluję
dziś gdyż nigdy nie odnosiłem wrażenia, aby któryś z moich obrazów miał
cechy doskonałości. (…) Artysta doskonały to artysta „umarty” a ja żyję.
K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r., s. 104, 108.

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

94
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Klif w Orłowie
olej, płótno, 67 × 87 cm
sygn. p. d.: Mokwa

poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu,
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r.
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy,
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii,
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską.
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 16 000 – 25 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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Po otwarciu pierwszej indywidualnej wystawy w warszawskiej Zachęcie
w 1924 r. pisano:.„Widoki morskie malowane przez Mokwę mają ten sam
przekonywający styl, co i ludzie. Malarz kocha to, co utrwala w sztuce. Rzeczy
te opowiadają nam wiele o zawsze mocnych przeżyciach twórcy”. Monografista
artysty Antoni Cieszyński pisał o Mokwie: „Jego malarskie morze żyje, mówi,
szumi, huczy. Czy z rannych wstające oparów, leniwe i półsenne, gdy ledwo
zmarszczona jest skóra morza, czy w dzień pochmurny ołowiem brzemienne,
czy nasrożone, z białymi grzywami fal -rozwścieczone pędzące stado dzikich
koni, czy pod wieczór ciche w dostojnych fioletach utulone, czy po zachodzie
słońca tajemnicze, ciemne atramentowe. Wszystkie fazy życia morza, wszystkie
jego chwile mozolnej, pracowitej doby, zna Mokwa jak siebie. Każdy jego szept,
nie każdemu zrozumiały, wypisać umie pędzlem na karnetach jego żywota”.
K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r., s. 103.

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

95
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Dwóch rybaków
olej, płótno, 51 × 70 cm
sygn. p. d.: Mokwa

poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu,
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r.
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy,
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii,
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską.
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 16 000 – 25 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

II Definicje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warunkowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku,
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej.
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku,
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć
w Katalogu:

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek
roszczeń osób trzecich.
Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn,
także w trakcie jej trwania.
Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich
złotych.

2. Aukcja
A. Rejestracja na Aukcję
/// Licytacja osobista
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek
zastrzeżeń.
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i nazwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a 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.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach
jak podczas licytacji osobistej.
Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego
formularza „zlecenia licytacji”.
/// Odpowiedzialność Licytującego
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// Przyjmowanie ofert od Licytujących
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// Ceny gwarancyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// Licytacja w języku angielskim
Na specjalne życzenie Licytującego 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.
/// Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. 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

/// Sprzedaż poaukcyjna
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu,
stosowanym odpowiednio.

3. Płatności
A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy 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 ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. Odbiór zakupu
A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi,
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicytowane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
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 zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. 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 zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. Brak Płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingowych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl.
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. Ograniczenia odpowiedzialności

Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych 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) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu
„na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane
w opisie;

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

4. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych Obiektów

5. Prawa autorskie

Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani
prawa do reprodukowania Obiektu.
Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
– ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
– ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP
– 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Z L ECEN I E L I CYTACJ I
Aukcja dzieł sztuki (29)
Sopot, 8 maja (sobota) 2021 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 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:
PL 73 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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. droit 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

Wlastimil Hofman (1881–1970), Pieśń ziemi, 1930 r, olej, płyta, 34 × 26 cm, sygn. i dat. p.d.: Wlastimil Hofman/1930

AUKCJA Varia (41)
1 9 maja 2 0 2 1 , godz. 1 9 . 0 0

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.

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

_________________________________ 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

Anna Jagodova, Białe futerko, olej,
płótno, 55 × 38 cm, 2015

Maksymilian Novák-Zempliński, Occultatum, olej, płyta, 100 × 140 cm, 2020

AUKCJA SZTUKI

Fantastycznej
23 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 29 maja 2021 • godz. 17
Sopocki Dom Aukcyjny • Galeria MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT
AUKCJA KOLEKCJONERSKA

1 9 czerwca (SOB OTA ) 2 0 2 1

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

Kotsis Aleksander (1836 – 1877), Portret mężczyzny, 1863 r, olej, tektura, 53 x 42 cm, sygn. i dat. p.d.: AK 1863

Kolia z kolczykami, Włochy, XX w.
złoto pr. 0,750, m. całkowita 182,60 g,
łącznie 1205 szt. diamentów, około 40,49 ct

Bolesław Jan Czedekowski (1885–1969), Matka z synem, olej, płótno, 131 × 137 cm, sygn. i dat.: 1923. B. Czedekowsky.

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
23 czerwca 2021
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Indeks artystów






Adlen Michel 

80

Karpiński Alfons 

Ajdukiewicz Tadeusz 

67

Kisling Mojżesz 

Axentowicz Teodor 

38

Kolnik Artur 

Baranowski Henryk 

92, 93

63

Streitt Franciszek 

66

25

Suchanek Antoni 

91

Lam Władysław 

61

Szerner Władysław 

12

Lipczinski Albert 

89

Terlikowski Włodzimierz  74, 75, 78, 85

53

Chmieliński Władysław 

45

Kossak Wojciech 

4, 69

Eleszkiewicz Stanisław 

83

Epstein Henryk 

71, 84

Erb Erno 
Falkenberg Richard Georg 
Fałat Julian 

26, 27, 28, 40

Makowski Tadeusz 

51

Malecki Władysław 

68

Michałowski Piotr 

Tetmajer Włodzimierz 

17, 70

Malczewski Jacek 

65

Weiss Irena zw. Aneri 

47

Weiss Wojciech 

46

19

Moniuszko Jan 

20

Gottlieb Maurycy 

23

Muter Mela 

Gramatyka Antoni 

54

Peské Jean 

Grott Teodor 

42

Pilichowski Leopold 

56

Winterowski Leonard 

Grunsweigh Nathan 

79

Podkowiński Władysław 

14

Wyczółkowski Leon 

10, 77

Rabinowicz Henryk 

44

Zak Eugeniusz 

72, 73

Rapacki Józef 

Kamocki Stanisław 

50

9

Wierusz-Kowalski Alfred 

76, 88

Rybkowski Tadeusz 

5
55
7
16

Zucker Jakub 

48, 49

Ruszczyc Ferdynand 

29, 30

Wastkowski Franciszek 

Gędłek Ludwik 

15, 39, 60

22

Wasilewski Czesław 

13
90, 94, 95

Hofman Wlastimil 

34, 35, 36

Wankie Władysław 

1

Mokwa Marian 

Hayden Henryk 

21

Trusz Iwan 

2, 18

3, 6

Halicka Alicja 

33, 52

Sidorowicz Zygmunt 

Korecki Wiktor 
Kossak Jerzy 

86, 87

58

Setkowicz Adam 

24, 62

59

Eibisch Eugeniusz 

43

Rzepiński Czesław 

8, 11

Benedyktowicz Ludomir 

Czyżewski Tytus 

Rychter-Janowska Bronisława 

37, 41, 57

81, 82

64
31, 32

Źródła ilustracji:
Poz. 2, Jacek Malczewski w plenerze, Źródło NAC: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5968676/obiekty/291464
Poz. 4, Julian Fałat „Nagonka – polowanie w Staszowie”, 1894 r., (źródło fotografii: https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/755411, dostęp z dnia 19.04.2021)
Poz. 8, Leon Wyczółkowski siedzący przy sztalugach w pracowni krakowskiej, około 1900 r., fotografia, MOB Wb 297 (źródło: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy) http://wyczolkowski.
pl/biografia#group=nogroup&photo=3 (dostęp z dnia 15.04.2021)
Poz. 9, Mojżesz Kisling z modelką
https://erovvheel.com/post-impressionism-moise-kisling/(dostęp z dnia 15.04.2021)
poz. 12, http://artcontrarian.blogspot.com/2013/12/moise-kisling-silplified-solidity.html? m=0 (dostęp z dnia 17.04.2021)
poz. 50. Stanisław Kamocki, Pod słońce (fotografia obrazu z Archiwum artysty, fotografie: rysunki, obrazy), źródło: Zbiory prywatne
I i IV okładka, poz. 3 - Julian Fałat, „Wyjazd na polowanie”, 1898 r.
II okładka, poz. 15 – Wlastimil Hofman, „Scena symboliczna”, 1913 r.
III okładka, poz. 2 - Jacek Malczewski, „Autoportret”
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