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„Już jestem w Połądze. Czarująco!”
Leon Wyczółkowski

„Ja jestem zależny od natury i bez natury
tworzyć nie mogę. Co innego jednak
natura, a co innego symboliczne traktowanie w sztuce”.
Leon Wyczółkowski, Listy i wspomnienia,
oprac. M. Twardowska 1960 r. s. 164
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Leon Wyczółkowski

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył się pod
kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, podjął studia

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –

w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu nauki, w roku

1936 Warszawa)

1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do Warszawy, gdzie

Sosny w Połądze,

1908 r.

pastel, papier naklejony na tekturę,
73,2 × 88,6 cm
sygn. i dat. p. d.: „LWyczół/908.” (inicjały
wiązane)
na odwrocie, w p. g. rogu, przeciwnie do
kompozycji napis ołówkiem: 50 out (?)
estymacja: 340 000 – 450 000 zł
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prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś w roku 1889
przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując stanowisko
profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Prezentował swoje
prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku. Początkowo tworzył
w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz; w tym czasie
zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował
portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował pejzaż,
malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego
znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia światła i koloru.
s op oc k i d om au kcy j n y

W Połądze, nadbałtyckim litewskim kurorcie wypoczywali m.in. Adam Mickiewicz, Władysław Reymont,
Stanisław Witkiewicz, Lucjan Rydel, Tadeusz Miciński
i Leon Wyczółkowski. Wyczółkowski gościł kilkakrotnie
w rodzinnym majątku Tyszkiewiczów, do których należał
połągowski pałac, wybudowany pod koniec XIX wieku.
Pierwsza wizyta artysty miała miejsce w 1908 roku,
o czym świadczy jego list do Feliksa Jasieńskiego: „Już
jestem w Połądze. Czarująco! Co za sosny, aż mnie lęk
opanowywa – za parę dni zabieram się do roboty” („Leon
Wyczółkowski. Listy i wspomnienia”, oprac. M. Twarowska, Wrocław 1960, s. 255). O swoim pobycie
u Tyszkiewiczów artysta wspomina również w liście do
Franciszki Panek Wyczółkowskiej, również z tego roku.
Adam Kleczkowski na kilka lat przed śmiercią artysty
zapisał jego słowa o Połądze: „Połąga, trudny motyw
w słońcu, krótko, koło pałacu Tyszkiewiczów, około 30 lat
temu” („Leon Wyczółkowski, „Listy…”, op.cit., s. 106).
Pobyt Wyczółkowskiego w Połądze przyniósł całą
serię prac z nadmorskimi pejzażami, które stały się
świadectwem fascynacji artysty pięknem morskiego
żywiołu. Obok szeregu przedstawień widoku na bezkres
spokojnego morza charakterystyczne są sceny z nadmorskimi sosnami. W kompozycjach ukazujących te smukłe
drzewa, z mocno powyginanymi pniami i splątanymi
koronami widać wyraźną inspirację tradycjami sztuki
japońskiej.
I właśnie z 1908 roku pochodzi prezentowany w katalogu aukcyjnym pastel z przedstawieniem sosen. Wyraźnie
poruszony urodą tych drzew Wyczółkowski wielokrotnie
powtarzał ten motyw w obrazach olejnych, pastelach,
wielu szkicach czy grafikach. Kompozycja „Sosen
w Połądze” wyróżnia przede wszystkim intensywna,
nasycona paleta barw. Artysta ukazał tańczące na wietrze sosny w jarzącym świetle popołudniowego słońca.
Zresztą to właśnie drzewa były dla Wyczółkowskiego
„przedmiotem najwyższego przywiązania i nieustannej
tęsknoty, najsilniej działającym bodźcem twórczym”
(„Leon Wyczółkowski, „Listy …”, op.cit., s. 183).
Malował je począwszy od lat osiemdziesiątych XIX
wieku, po ostatnie swoje realizacje, stworzone kilka
miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. Świerki, sosny,
akacje, wiązy, klony, brzozy, dęby gościeradzkie, rogalińskie czy te z Białowieży „były przedmiotem refleksji,
głęboko odczuwalnym w ich semantycznej treści. Ich
wyraz zmieniał się z porą roku, pogodą czy porą dnia,
odzwierciedlał nastroje i uczucia samego artysty” (W.
Milewska, „Drzewa i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego”, [w:] „W kręgu Wyczóła”, Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz
2013, s. 65). Jak mówił artysta „Jestem dzieckiem
lasu” ((„Leon Wyczółkowski, Listy …, op. cit. s. 130).
i to właśnie drzewa stanowiły ten element przyrody,
z którym utożsamiał się najbardziej.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Zatruta studnia,

1906 r.

olej, tektura, 40,5 × 32,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „JMalczewski 1906”
na odwrocie stempel firmy Lefranc
oraz numer odnoszący się do rozmiaru
podobrazia: „9”,
numer inwentarzowy ołówkiem: „10” oraz
papierowa nalepka inwentarzowa kolekcji,
na odwrocie ramy nalepka depozytowa
Muzeum Narodowego w Warszawie
z numerem „p499/96/1”
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
Literatura:
– „ Jacek i Rafał Malczewscy”,
red. Z. Posiadała, Radom 2014
– „ Jacek Malczewski znany i nieznany”,
Radom 2013
–D
 . Kudelska, „Dukt pisma i pędzla.
Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008
estymacja: 800 000 – 1 200 000 zł
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Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich,
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
s op oc k i d om au kcy j n y

Wśród symbolicznych motywów w twórczości Jacka Malczewskiego, do których
artysta chętnie powracał, niejednokrotnie poddając je również przeobrażeniom
interpretacyjnym, jest temat studni. Pierwsze prace, gdzie motyw ten został
przez artystę zawarty odnaleźć możemy w cyklach „Bajki I” (1902) i „Bajki II”
(1902–1903). Nie sposób również nie wspomnieć o cyklu „Zatruta studnia”
(1905–1906) składającym się z pięciu płócien, które zakupił od artysty kolekcjoner Edward Aleksander Raczyński. W obrazach tych dopatrywano się przede
wszystkim wątków martyrologiczno-patriotycznych, na co wskazywały takie
atrybuty, jak sybiracki szynel, kajdany, czy też umiejscowienie w pejzażu na
drugim planie Kopca Kościuszki. Taki wydźwięk interpretacyjny utrwalony został
w wierszu Lucjana Rydla z 1906 roku. Warto jednak spojrzeć na oferowany na
aukcji obraz z innej nieco perspektywy, nawiązującej do życia prywatnego artysty.
Asumptem do takiego toru interpretacyjnego jest nadanie postaci kobiecej rysów
Marii Balowej, muzy i kochanki Malczewskiego. Wiele spośród kompozycji, na
których artysta zamieścił motyw studni powstało w okresie rozkwitu miłości oraz
intensyfikacji uczuć pomiędzy artystą i znacznie młodszą „Kinią”. (Jacek i Rafał
Malczewscy, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 26). Charakter tej szczególnej
relacji oraz związane z nią emocje opisuje Dorota Kudelska: „Spotkanie pięknej
Kini Balowej było dla Jacka Malczewskiego szczęściem niezwykłym, choć jak
każdy głęboki i długo trwający związek osób o refleksyjnym nastawieniu do świata,
Fotografia wykonana w ogrodzie za willą „Pod Matką Boską”
na Zwierzyńcu (obecnie ul. Księcia Józefa). Na pierwszym
planie widoczni Julia, Maria, Jacek i Rafał Malczewscy.
(źródło: T. Bednarski, „Krakowskim szlakiem Jacka Malczewskiego”, Kraków 1999, il. 5).

przysparzał niepokoju i bólu. Oboje przyjmowali wszelkie obawy, niepewność,
wyrzuty sumienia jako naturalne elementy przeżyć, nie dążąc do jakiejkolwiek
zmiany stosunków „na zewnątrz swojej miłości. Napięcia z oczywistych powodów
powstawały wokół nich – bo mieli rodziny, ale także z powodu dynamiki uczuć
między nimi. Od początku ich narastania ani Jacek Malczewski, ani Kinga
Balowa nie brali pod uwagę jakichkolwiek zmian w swoich oficjalnych związkach”
(D. Kudelska, Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego,
Lublin 2008, s. 237). Tak więc Maria Balowa usytuowana w roli strażniczki
studni, jawić się może jako swoista femme fatale – zaczerpnięcie ze „źródła
wody żywej” daje ukojenie i jednocześnie zadaje ból. Wartym podkreślenia jest
również fakt, że tłem dla rozgrywającej się przy studni sceny jest ogród za willą
„Pod Matką Boską” w podkrakowskim Zwierzyńcu, gdzie artysta wraz z rodziną
mieszkał w latach 1899–1914 (Jacek Malczewski znany i nieznany, Radom
2013, s. 65). Świadczą o tym charakterystyczne schodki z balustradą, które
uwiecznione są również na jednej z archiwalnych fotografii rodziny Malczewskich.
Odmalowane na płótnie miejsce było niejako przedłużeniem pracowni artysty
w plenerze, miejscem odosobnionym, niejako sekretnym i intymnym, gdzie
artysta mógł w spokoju oddawać się pracy, bez ciekawskich spojrzeń. Również
we wspomnieniach Rafała Malczewskiego możemy odnaleźć opis tego miejsca:
„Latem malował [ojciec] często na podwórzu, na które wychodziło się wprost
z pracowni. Ponad nim wznosiły się trawiaste zbocza, wysoki parkan dzielił od
sąsiadów, strome schodki prowadziły do ogrodu. Ojcu mogły pozować półgołe
modelki bez zgorszenia ciekawych tubylców lub też dzieci bawiących się w ogrodzie. Lepiej jednak było nie zbliżać się wówczas do schodków prowadzących
w dół na to właśnie podwórko. Ocieniały je krzaki jaśminów, pokrzywy kryjące
parkan i potężny białodrzew.” (R. Malczewski, Wspomnienie o Ojcu, [w:] Jacek
i Rafał Malczewscy, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 78). Wizerunek Kini
na oferowanym na aukcji obrazie wizualnie bardzo zbliżony jest do portretu,
jaki wykonał Malczewski swojej muzie ok. 1904 r. (Dama w fotelu, zbiory
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) – tak samo upięte są włosy Marii
i w tą samą suknię jest przyodziana. Modelki na płótnach Jacka Malczewskiego
wielokrotnie przybierały rysy Marii Balowej, wystarczy wymienić chociażby obraz
otwierający niejako cykl rogaliński, tj. „Zatruta studnia z chimerą” z 1905 r., na
którym Balowa przedstawiona została tyłem do widza, a jej roześmiana twarz ujęta
z półprofilu. Twórczość artysty oparta na motywie zatrutej studni zajmowała wielu

Dama w fotelu (Maria Balowa), ok. 1904 r., zbiory Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

krytyków i była przyczynkiem do licznych analiz interpretacyjnych. Kompozycje
te są poszukiwanymi obiektami na rynku aukcyjnym.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Od lewej: Jacek Malczewski, córka Julia, siostra Bronisława, syn Rafał oraz żona Maria, Nowy Sącz,
ok. 1905 r. (źródło: „Jacek i Rafał Malczewscy”, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 62)

Przy studni (Zatruta studnia),
1902 r.

olej, płótno, 68 × 51,5 cm
sygn. p. d.: „J. Malczewski”
na krośnie malarskim dwa stemple
zakładu Róży Aleksandrowicz w Krakowie
oraz numery stemplem: „50” i „67”
odnoszące się rozmiaru podobrazia, na
odwrocie ramy papierowa nalepka Salonu
Sprzedaży Dzieł Sztuki przy Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz
nalepki inwentarzowe kolekcji
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
–d
 om aukcyjny Polswiss Art, Aukcja Dzieł
Sztuki 11.10.2016
Reprodukowany:
–T
 . Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka
Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3
(„Zatrute studnie. Chrystus i Samarytanka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107.
Literatura:
– „ Jacek i Rafał Malczewscy”, red.
Z. Posiadała, Radom 2014
–L
 . Migrała, „Ulica Jagiellońska
w Nowym Sączu od końca XIX wieku do
1945 roku – mieszkańcy i zabudowa”,
Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, Nowy
Sącz 2012
–T
 . Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka
Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3
(„Zatrute studnie. Chrystus i Samarytanka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107.
estymacja: 1 400 000 – 2 000 000 zł
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s op oc k i d om au kcy j n y

Oferowany na aukcji obraz należy do wczesnych kompozycji,
w których Malczewski wprowadził motyw studni. Z tego samego
okresu pochodzą realizacje z cyklu „Bajki”, poprzedzające tzw. cykl
rogaliński, w którym motyw zatrutych studni wybrzmiał najpełniej
w twórczości artysty. Tłem dla namalowanej kompozycji Malczewski
uczynił przydomowy ogród rodziny swojej żony w Nowym Sączu
przy ul. Jagiellońskiej. Dobitnie wskazuje na to zachowana fotografia
z archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na
której uwieczniona została familia Malczewskich przy identycznej
żeliwnej studni z charakterystycznym kołem do czerpania wody,
ustawionej na wyłożonym kamiennym brukiem placu. Do rodziny
Marii Malczewskiej należały dwie kamienice przy ul. Jagiellońskiej
56 i 58. Jeden dom zamieszkiwali jej dziadkowie, Antoni i Julia
Jana z d. Kisielewska, drugi był przepisany na własność w 1888 r.
na jej matkę, Józefę Gralewską (zob. L. Migrała, „Ulica Jagiellońska
w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku – mieszkańcy
i zabudowa”, Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, Nowy Sącz 2012,
s. 100). To właśnie tam dzieciństwo spędzili Julia i Rafał Malczewscy
mieszkając w latach 1892 -1899 r. wraz z matką u jej rodziny,
a później spędzając w Nowym Sączu wakacje. Jacek Malczewski
choć w ciągłych rozjazdach i związany obowiązkami artysty, chętnie
odwiedzał dzieci. Obszerny i bardzo plastyczny opis „nowosądeckiego
świata” przy ul. Jagiellońskiej możemy odnaleźć we wspomnieniach
Rafała Malczewskiego: „Wiem, że mieszkałem w kamienicy obok
domku mieszkali pradziadkowie. Drzwi były przebite między obiema
„posesjami”. Ogród położony na tyłach obu domów był dla mnie czymś
większym niż dzisiaj Europa. Obsadzony jarzynami i owocowymi
drzewami, pełen zielonych gęstwin, ścieżek biegnących w cieniu
gąszczów ciemnofiołkowych, śliskich z otworkami obdzierganymi
szlaczkiem przez dżdżownice lub mrówki. Ogród biegł ku błękitnej
przestrzeni. W pewnej chwili leciał w dół ku linii kolejowej, biegnącej
koliście u stóp pogórza, na którym stoi Nowy Sącz. Tam na samym dole
był stary parkan i kępy pokrzyw. Zbocze porastały śliwy i czereśniowe
drzewa o owocu ciemnym, prawie czarnym. Poza linią kolejową
ciągnęły się Wólki aż po wikliny Dunajca. Dalej było już niebiesko
i ogromnie daleko. W dnie czyste, co tylko obmyte deszczem, wyrastał
w głębi poza zwykłym granatowym pogórzem lazurowy parawanik.
Były to Tatry jak mi powiedziano.” (R. Malczewski, „Wspomnienie
o ojcu”, [w:] „Jacek i Rafał Malczewscy”, red. Z. Posiadała, Radom
2014, s. 49–50). We wspomnieniach syna artysty pojawia się
również wzmianka o studni z oferowanego na aukcji obrazu. Według
relacji Rafała Malczewskiego w przekonaniu pradziadków woda
z niej czerpana miała mieć właściwości lecznicze. Warto się więc
zastanowić, czy tytuł „Zatruta studnia”, pod jakim zwyczajowo obraz
występuje w literaturze (zob. T. Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka
Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3 („Zatrute studnie. Chrystus
i Samarytanka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107) jest adekwatny. Namalowana na obrazie studnia zdaje się być bardziej symbolem źródła
życia, wolności, nadziei, co spotęgowane jest obecnością dziecka.
Można się również zastanawiać, czy namalowany na obrazie chłopiec
to syn artysty. Z okresu bytności artysty w Nowym Sączu pochodzą
dwa portrety, Antoniego Jany i jego żony oraz dwa nowosądeckie
pejzaże, w tym „Widok ulicy Jagiellońskiej”. Sama studnia z ogrodu
przy Jagiellońskiej pojawiła się również w szkicowej kompozycji
z początku XX wieku (Sopocki Dom Aukcyjny, Aukcja Dzieł Sztuki,
28.11.2015, poz. 2).

W prezentowanej w katalogu pracy artysta skoncentrował się głównie na
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portretowanym ujęciu postaci jeźdźca. Eustachy Dunin Wąsowicz, herbu

Piotr Michałowski

cem dóbr Okszy i Chyczy Wielkiej, oficerem wojsk polskich i rotmistrzem

(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:

Łabędź, był jego szwagrem – mężem siostry Michałowskiego Łucji, dziedzihuzarów 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.)

Hr. Morstin, na górze W - Wa 451
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
estymacja: 380 000 – 500 000 zł
24

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
kolorystyką. W jego artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków
rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.
s op oc k i d om au kcy j n y

„W portretach (…) Bakałowicza, choć cechuje je podobna grandezza, uderza
kontrast stroju pani – wszystkich owych staranie przez malarza oddanych fałd,
drapowań, upięć, falbanek, bufek, kokard z białego, zdającego się szeleścić
jedwabiu (…).”
(M. Poprzęcka „Polskie malarstwo salonowe”, Warszawa 1991, s. 19.)
„Jest też w dziewiętnastowiecznym malarstwie wiele scen historycznych, które
ani nie odwołują się do żadnego konkretnego wydarzenia dziejowego, ani nie
ukazują znanych postaci. Tworzą one szczególny gatunek malarski, który można
nazwać „kostiumowym” (tak jak się mówi o filmie kostiumowym, oba gatunki
łączy zresztą wiele podobieństw). Obrazuje ono sceny rodzajowe (a zatem
codzienne i anonimowe), lecz ukazane w historycznej scenerii i kostiumie.
(…) Kobiety mogły też przyoblekać się w historyczne kostiumy, stając się
kasztelankami , renesansowymi damami, słowem postaciami „jakby zeszłymi
ze starych obrazów.”
(M. Poprzęcka „Polskie malarstwo..., op.cit., s. 18–23.)

5
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Ostatni nabytek
olej, deska, 99,5 × 70 cm
sygn. i opis. p. d.: „LBakałowicz paris”
estymacja: 100 000 – 150 000 zł
26

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

„Ułani odpoczywający przed chatą (Postój ułanów) to obraz zasługujący na
szczególną uwagę. Należy do grupy wczesnych kompozycji Alfreda Wierusza-Kowalskiego, które charakteryzują się zarówno doskonałością warsztatową, jak
i poszukiwaniami tematycznymi i – możliwymi do odczytania – inspiracjami
twórczością innych artystów.
Datowany na drugą połowę lat 70. XIX w. (1875–1877) Postój ułanów
przywołuje na myśl dzieła Józefa Brandta. Alfred Wierusz-Kowalski po studiach
w Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie (1871–1872) oraz półrocznym pobycie
w Pradze (1873) wyjechał, wraz z poznanym w stolicy Saksonii Wacławem
Brožikiem do Monachium. Jesienią rozpoczął studia w pracowni malarstwa
Alexandra Wagnera na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie przez
krótki czas malował samodzielnie w pracowni Józefa Brandta, którego do końca
swych dni tytułował „mistrzem”, a jeden z listów skierowanych do artysty
podpisał jako „dawny uczeń” (9.06.1908, wł. Muzeum Okręgowe im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu).
O tym, że Alfred Wierusz-Kowalski był samodzielnym i twórczym uczniem
świadczą Ułani odpoczywający przed chatą. Obraz ma nietypową dla dojrzałej
twórczości malarza tematykę i interesującą, przemyślaną kompozycję. Scena
popasu żołnierzy w jesienny słoneczny dzień, odpoczynku urozmaicanego
flirtem z wiejską dziewczyną i biesiadowaniem w karczmie, nawiązuje
do wielokrotnie powtarzanego przez Brandta motywu żołnierza lub kozaka
żartującego z młodą wieśniaczką. Alfred Wierusz-Kowalski rozbudował temat
do wielofigurowego przedstawienia, a zapożyczoną z obrazów swojego mistrza
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parę znaczeniową umieścił w prawej dolnej partii obrazu. Część środkowa,

Alfred Wierusz-Kowalski

najważniejsze elementy przedstawienia, pozostała pusta i zacieniona. Prze-

(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Ułani odpoczywający przed
chatą (inne tytuły: Postój ułanów,
Żołnierze odpoczywający przed
chłopską chatą)
olej, deska, 38 × 55 cm
sygn. l. d.: „Wierusz Kowalski”
Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna
– Kolekcja prywatna Polska
Literatura:
–E
 . Ptaszyńska, „Alfred Wierusz-Kowalski
1849–1915”, Warszawa 2011,

ta w której zwykle i zgodnie z zasadą malarstwa akademickiego znajduje się
strzeń wokół niej rozświetlona łagodnym jesiennym słońcem złoci się pożółkłą
trawą i ostatnimi liśćmi na drzewach. Szpaler kilku odpoczywających koni
ustawiony jest na skosie kierującym wzrok widza ku umieszczonej na drugim
planie, pod wysuniętym okapem chaty, scenie podkuwania konia. Po prawej
stronie osi zajętej rozmową parze towarzyszy, trzymany za lejce, skierowany
na wprost widza, siwek. Wraz z rosnącym na drugim planie drzewem i ścianą
oddalonej chaty oraz fragmentem płotu z żerdzi tworzy on swoiste ramy dla tej
intymnej mikro sceny. Lewa partia obrazu jest otwarta bardziej na domyślną
niż ukazaną przestrzeń, którą lekko przesłaniają złociste zarośla i wystające
ponad nimi dwa drzewa. (…)
Ułani odpoczywający przed chatą dowodzą wielkiego talentu autora. Ten
niewielki rozmiarami obraz mieści rozbudowaną, wielofigurową scenę o takiej
narracji. Przemyślana kompozycja, doskonałe wyczucie koloru, autentyzm
przedstawienia stawiają tę stosunkowo wczesną, pochodzącą z okresu
poszukiwań drogi artystycznej autora, pracę w grupie jego najlepszych dzieł.”
Fragment ekspertyzy Elizy Ptaszyńskiej z 2021 r.

s. 87–88
–H
 . – P. Bühler, „Józef Brandt, Alfred
Wierusz-Kowalski i inni: polska szkoła
monachijska”, przekład T. Kozłowski,
Warszawa 1997, s. 115
Do obrazu dołączona jest ekspertyza
Elizy Ptaszyńskiej z XI 2021 r., kustosz
Muzeum Okręgowego w Suwałkach
będącego w posiadaniu obszernej kolekcji
„wieruszianów”.
Obraz był depozytem w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
estymacja: 1 000 000 – 1 300 000 zł
28

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

„W dorobku malarskim Wierusza – Kowalskiego z lat 1873–1880
jest wiele obrazków przedstawiających pogodne i spokojne sceny
rozgrywające się w plenerze, (…) w jesiennym krajobrazie, oświetlonym łagodnym, rozproszonym światłem. (…) Znać w tych płótnach
poczucie swobody. Nastrojowość przedstawianych scen, umiejętność
oddania ich klimatu, realizm pozbawiony drobiazgowości i naturalizmu, umiejętność psychicznego powiązania ze sobą bohaterów
akcji, lekkość i radość bycia, która emanuje z przedstawionych
postaci – to najważniejsze cechy tych obrazów.”
E. Ptaszyńska, „Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915”,
Warszawa 2011, s. 87–88.

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.)

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam
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pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie,

Alicja Halicka

M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była

(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Martwa natura kubistyczna,
1917 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. l. g.: „A.Halicka/1917”
estymacja: 75 000 – 110 000 zł •
32

od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem,
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Sztuka Malczewskiego, to czysta
poezja i to poezja swojska, rodzima,
nie zmącona mimo tylu zagranicznych
studiów żadnym powiewem obcym,
nawskróś polska i nasza. Sztuka jego
to wprawdzie literatura, bardzo nawet
obfita i filozofia bardzo nieraz głęboki,
ale mimo to posiadająca tak niesłychanie bogaty zasób środków i pomysłów
malarskich i czysto artystycznych, że
te muszą i wywołują zawsze podziw
wprost żywiołowy i posiadają taką
potęgę efektu, że zmuszają tylko do
pochylenia głowy przed jego arcydziełami.”
Dr M. Gumowski w: „Wystawa obrazów. J. Malczewskiego”,
katalog wystawy, marzec-kwiecień 1925 r., Poznań, s. 6.

8
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Wiatr,

lata 1890–1893

olej, płótno, 64,2 × 109,5 cm
sygn. p. d.: „JMalczewski”
Pochodzenie:
– Kolekcja dra Tadeusza Chutkowskiego
(przed 1939 r. zamieszkały we Lwowie;
właściciel majątków Krzywczyce i Poznanka Szlachecka, po 1945 r. mieszkał
w Krakowie; zmarł w 1978 r.)
– Kolekcja prywatna, Polska
Do obrazu dołączona opinia dr Agnieszki
Ławniczakowej z 2007 roku.
estymacja: 700 000 – 1 000 000 zł
34

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

Motywem spójnym prac Jacka Malczewskiego jest postać człowieka, który stanowi nierozłączny
element natury. Te dwa elementy wzajemnie przeplatały się w kompozycjach artysty, wzajemnie
wpływając na siebie, czego właśnie wspaniałym przykładem jest oferowany na aukcji wyjątkowy
obraz „Wiatr”. W panoramicznie ujętej kompozycji artysta ukazał stojącą nad stawem wiejską
dziewczynę zajmującą się praniem. Cały kadr sceny wypełnia widok na rozciągający się pejzaż,
zbudowany z palety barw z dominującymi kolorami szarobłękitnych, srebrzysto oliwkowych
i zimno szmaragdowych zielonych. Dominującą postacią sceny jest dziewczyna, „uchwyconej
w osobliwym, tanecznym niemal kontrapoście”. Impresjonistyczny charakter całości kompozycji,
zbudowany delikatnymi, ale i jednocześnie zdecydowanymi i dynamicznymi pociągnięciami
pędzla, czy całość wykorzystanej gamy barwnej ujawniają prawdziwego bohatera obrazu
jakim jest niewidoczny wiatr. Całą narrację artysta w mistrzowski sposób poświęcił idei
dynamiki i ruchu. „Dynamika ruchu, skoncentrowana została przede wszystkim w pozie
wiejskiej dziewczyny i w dominującym nad górną połową obrazu widoku drzew i nieba.
Czesane wiatrem, pochylone w lewo gałęzie krzewów i czupryny wierzb w oddali, również
podkreślają jeden kierunek, od prawej ku lewej. Ideę ruchu uzmysławia też w istotny sposób,
sam sposób malowania obrazu. Artysta posłużył się tu niezwykle dynamicznymi, szkicowo
– syntetycznymi pociągnięciami pędzla. Ślad szerokiego, płaskiego pędzla wytycza dukty
linearnych i różnorodnych pociągnięć-ukośnych, krzyżujących się, poziomych i pionowych,
podporządkowanych wrażeniu trwającego w naturze ruchu, które malarz chciał uzmysłowić.”
(fragment opinii dr Agnieszki Ławniczakowej)
Żywioł wiatru fascynował artystę. Tej niedostrzegalnej sile poświęcał miejsce w wierszach,
które pisał w listach do ukochanej Marii Balowej. Jak pisała Dorota Kudelska: „Świadectwem
siły jej (stałości wiecznej przemiany) istnienia w świecie wierszy Malczewskiego jest wiatr.
Jego niezwykła moc wpływa na ludzi, zapładniając natur i wyobraźnię, niosąc smutek jak
drążąca swą słabością i pięknem rosę pajęcza nić, pozwalając zasłuchać się w najgłębsze
pokłady własnej podświadomości.
„Nićmi zapłodnił świat widziany
I wiał hen [na błękit — skr.] błękitnie
Pajęczyn długie nici
I niósł w bezmiar świata
tę tkankę babiego lata
A kogo na drodze spotka
I srebrnych nici zamotała do motka
Owija go smutnie
Tak srebrne nici wyobraźni
snujemy nicią z cech z szarej jaźni
nici miłości i przyjaźni
Nici [jeden wyraz nieczytelny — skr.] przyjaźni i miłości”.
(J. Malczewski, „Żurawie dawno odleciały”,
zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu,
nr inw. Gr. 1042, k. 1.)
Wszechwładny wiatr niesie nić „srebrną powiewną i białą”, gdzie chce, uobecnia się „w drżeniu
słońca”. Nić wyobraźni, nić życia dociera do horyzontu poznania, do miejsca, w którym świat
zmysłów naturalnie styka się z niematerialną stroną bytu. Nici natury i pamięci, poddane
samowoli tchnienia wiatru, przeradzają się niepostrzeżenie w znaki uczuć i wyobraźni. Jednak
w naturze ich spotkania jest chwilowość, podatność na rozerwanie, rozproszenie, tym bardziej
że wiatr pozwalający wznieść się ku górze, zmienia się czasem w wichurę, za nic mającą
marność i delikatność materii babiego lata.” (D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. Biografia
intelektualna Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008, s. 272).
Prezentowany na aukcji o wyjątkowym ładunku narracyjnym obraz jest unikatowym dziełem
w twórczości malarskiej Malczewskiego. Ta unikalna pod względem i podjętego tematu oraz
sposobu malowania kompozycja ukazuje niebywały kunszt malarski artysty, potwierdzając, że
twórczość Jacka Malczewskiego to nie tylko symboliczne oraz martyrologiczne kompozycje.

Czeskie imię i niemiecko brzmiące nazwisko Wlastimila Hofmana przysporzyło
artyście wiele problemów i niedomówień. Jak mówił sam o sobie: „Nazwisko
mam niemieckie, imię czeskie. Nie jestem ani Niemcem, ani Czechem. Jestem
Polakiem”. W 1918 roku, po sugestii swojego mistrza - Jacka Malczewskiego artysta spolszczył pisownię swojego imienia z Vlastimil na Wlastimil,
a następnie z nazwiska usunął jedną literę „n”. Na decyzję artysty wpłynęła
również sytuacja, o której sam wspominał w swoim pamiętniku: „Podpisuję się
obecnie na obrazach przez „W” a nie przez „V”. Poszedłem za radą Karaska ze
licovic, z którym razem byliśmy w Pradze, gdzie na wystawie ekspresjonistów
czeskich wystawiał architekt Vlasti-slav Hofmann, podpisuje się „Vlast. H”. i to
pismem bardzo do mnie podobnym”. (cyt. za: Elżbieta Wolniewicz-Mierzwińska,
„Sylewtka Wlastimila Hofmana w świetle jego pamiętnika”, w: „Biuletyn Sztuki”,
Warszawa 1979, nr 3, s. 269.)
Prezentowany w katalogu obraz, sygnowany „Vlastimil Hofmann”, można
datować na lata 1905-1907, najpóźniej do 1910 roku, czyli wczesny okres
jego twórczości. Sceny religijne, rodzajowe, portrety, a także sceny z postaciami
fantastycznymi jak na przykład fauny – to motywy, które najczęściej są kojarzone
z obrazami Hofmana. Aukcyjna praca ukazuje natomiast niespotykany ani wcześniej, ani później temat. Oto niemal cały kadr kompozycji wypełnia postawna
sylwetka mężczyzny – króla o enigmatycznym pochodzeniu. Całość obrazu jest
utrzymana w ciemnej, monochromatycznej palecie barw, z czego wybijającymi
się punktami jest twarz oraz dłonie sportretowanego. Król ma na głowie koronę,
z czerwoną obwódką, szeroki, brązowy pas z trzema gwiazdami. Mężczyzna
wspiera się lewą ręką o laskę. Ma na sobie płaszcz, który otulając jego postać
przysłania ledwo wyłaniający się za nim pejzaż, tak charakterystyczny dla
twórczości Hofmana. Na wczesne lata powstania obrazu nie wskazuje tylko
sygnatura artysty, ale i również sposób malowania – oto nie widać wyraźnie
zaznaczonego konturu, ubiór tajemniczego władcy został ukazany dynamicznie
pociągniętą plamą barwną. Najwięcej uwagi zwraca ukazana z półprofilu twarz
sportretowanego, o szlachetnych rysach i zamyślonym spojrzeniu.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Król
olej, płótno, 158 × 95 cm
sygn. p. g.: „Vlastimil Hofmann”
estymacja: 75 000 – 130 000 zł •
38

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 utrzymane są w intensywnych, nasyconych
barwach, które dodatkowo podkreślają głębię ekspresji przedstawienia.
s op oc k i d om au kcy j n y

„A pańskie kwiaty! Te maki, te anemony, te słoneczniki. To nie doskonałe
fotografie rzeczy, które żyły, ale zgasły z chwilą, gdy się znalazły na kliszy, to
wiecznie żyjące indywidualizmy, zadziwiające nie tylko techniką, ale przede
wszystkim melancholijną muzyką pańskiej duszy.”
(J. Kasprowicz, Wstęp do katalogu wystawy W. Ślewińskiego,
Lwów, TPSP 1907)
„Szerokim polem wypowiedzi Ślewińskiego, ukazującej inną jeszcze stronę jego
twórczości – stronę bardziej intymną i kameralną, jest martwa natura, wliczając
w nią i kompozycje kwiatowe. Można zaryzykować twierdzenie, że w martw
ej naturze i kwiatach wypowiedział się najbardziej osobiście i najpełniej. I to
w sensie emocji jak i malarskiego kunsztu. (…) „Ze szczególną „czułością”
i wynikającą może z tego emocjonalnego stosunku wirtuozerią malował
Ślewiński kwiaty. Kwiaty polne w zwykłych glinianych garnkach i dzbankach,
rzadziej kwiaty ogrodowe w smukłych szklanych flakonach lub wazonach
z Delft, kwiaty w doniczkach, na stołach, krzesłach, taboretach – to długa suita
kwiatowa, która przewija się przez całą, blisko trzydziestoletnią działalność
Ślewińskiego. Nigdy nie traktuje kwiatów jako dekoracji wnętrza mieszkalnego.
Przeciwnie – oddziela je draperią lub ścianą od otoczenia nadając im cechy
indywiduowego „bytowania”. Kwiaty Ślewińskiego, botanicznie jednoznaczne,
są zaprzeczeniem naturalistycznego odtwarzania listków, płatków, pręcików. Są
one traktowane syntetycznie, są to bowiem „portrety” kwiatów, a nie ich barwna
fotografia.” („Władysław Ślewiński 1854–1918. Wystawa monograficzna”,
oprac. W. Jaworska, Warszawa 1983, s. 23–25.)
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Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Kwiaty w wazonie z zieloną
polewą (Fleurs au pot vert),
ok. 1909 r.

olej, płótno, 61 × 50 cm
na odwrocie pieczęć: „Władysław Ślewiński/ze spuścizny/pośmiertnej oraz podpis
kopiowym ołówkiem: E. Ślewińska”
Opisywany i reprodukowany:
– W. Jaworska, „Władysław Ślewiński
1854–1918. Wystawa monograficzna”.
Warszawa 1983 r., s.110 (poz. 238) oraz
poz. 212 w katalogu ilustracji.
Pochodzenie:
– Kolekcja Alexandre’a Pissenko, Nantes
– Kolekcja Eugenii Ślewińskiej, Paryż
– Kolekcja Rodziny Primel, Paryż, Tours
– Kolekcja prywatna, Polska
estymacja: 500 000 – 700 000 zł
40

Przez krótki okres pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej u Wojciecha
Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie w Akadémie
Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gauguina oraz artystów
z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ na późniejszą twórczość
malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie jeździł do miejscowości
w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii. W 1905 roku przyjechał do
Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał do 1907 roku. Kilka miesięcy
spędził również w Monachium. Przez krótki czas, bo w latach 1908–1910, był profesorem
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie otworzył własną szkołę w swojej pracowni
malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii.
Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił
się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym, którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński
malował głównie pejzaże z widokami brzegów morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza
nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie
utrzymane w postimpresjonistycznym duchu artysty odznaczały się prostotą. Operował
szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując harmonijny efekt pełen subtelności. Często
sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur. Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego
jest cienko kładziona warstwa farby, przez którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział
w wystawach krakowskiego i lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje
prace od 1896 roku wystawiał również na paryskich Salonach Niezależnych, a także
w Warszawie i Wiedniu.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Mela Muter wspaniale przysłużyła się malarstwu polskiemu, poprzez najbardziej
świadome, jak tylko można sobie wyobrazić, potwierdzenie swojej własnej osobowości [...]. Była przede wszystkim jedną z tych silnych indywidualności, jednym
z najznakomitszych odkrywców sztuki narodowej. Jedynie temu właśnie zawdzięcza,
że zalicza się ją do „École de Paris”. Dzięki Francji stała się równocześnie wybitną
przedstawicielką „Art vivant” i wielkim polskim malarzem [...]. Mela Muter, której
bogata twórczość, tematycznie wprost nieograniczona, postawiła ją w pierwszym
rzędzie młodych polskich mistrzów, miała stać się w tym samym czasie jednym
z portrecistów europejskich, zdolnym do przekazania przyszłym pokoleniom tajemnic
najwspanialszych na świecie umysłów swego wieku. Posuwając się w głąb duszy,
do najbardziej tajemnych sfer ludzkiego charakteru, troszcząc się z drugiej strony
o bogactwo i prawdę malarską, wyzwoliła ona polską sztukę portretu... z tych mgieł
przenikliwego smutku, który ją otaczał [...]. Godnym uwagi jest to, że jako portrecistka,
Mela Muter przekazuje nam tak kompletne świadectwo sztuki polskiej, podczas
gdy jej cechy umysłu, jej osobista pozycja w świecie intelektualnym, rozległość
stosunków duchowych, które utrzymuje z «ludźmi najbardziej reprezentatywnymi»
każą jej wybierać swych modeli spoza kręgu narodowego. Artystka, która tkwi głęboko
w kulturze swego kraju, która jest mocno przywiązana do ziemi ojczystej, objawia
się jako malarz, któremu przypadło szczęście dosłownego wyrażenia uniwersalnej
myśli stulecia.”
A. Salmon, Le peinture de Mela Muter, „Pologne Litt&aire” 1933, nr 87, s. 5
(tłum. z francuskiego – B. Nawrocki)
W swojej twórczości Melania Muter z wielką ochotą sięgała po motywy pejzaży,
martwych natur, ale to właśnie portrety stały się prawdziwą malarską wizytówką
artystki, cenioną zarówno przez krytykę jak i publiczność. Portrety Muter można
podzielić na dwie galerie. Pierwsza to obrazy, w których artystka z uwielbieniem
uwieczniała anonimowe postaci dzieci, starszych kobiet i mężczyzn napiętnowanych
przez często ciężkie robotnicze życie, poczynając już od pierwszej podróży artystycznej
na wybrzeże Bretanii. Druga galeria, to obrazy o charakterze bardziej reprezentacyjnym,
gdzie do grona modeli Melani dołączyli również najwybitniejsze postaci ze świata
nauki, kultury, polityki, a pozowali jej między innymi: Leopold Gottlieb, Władysław
Reymont, Auguste Rodin, Diego Rivera, Henryk Sienkiewicz, Leopold Staff i wielu
innych. W obu przypadkach Mela potrafiła w charakterystyczny dla niej sposób
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ukazać nie tylko wygląd zewnętrzy portretowanego, ale również i jego osobowość.

Mela Muter

„Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś

(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed

Portret mężczyzny,

1926 r.

olej, płótno, 100,5 × 82 cm
sygn. l. g.: „MUTER” i dat. p. g.: „1926”
na odwrocie papierowa naklejka: „PAPILLON GALLERY/462 NORTH ROBERTSON

innym człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania
w życie ludzkie, umiejętnością oddawania bardzo mozolnie wyszukanej prawdy
o człowieku portretowanym w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie
rąk i podawania tej prawdy w formie bardzo bezwzględnej.”
M.Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.

BIUD/WEST HOLLYWOOD, CA 90048/
www.papillongallery.com”
Pochodzenie:
–P
 apillon Gallery, Los Angeles, po 1972 r
(jako portret Arthura Honegera)
–D
 A Desa Unicum, 2008 r.
–D
 A Aukcyjny Polswiss Art, Warszawa,
2010
–S
 opocki Dom Aukcyjny, 2014
–K
 olekcja prywatna, Polska
estymacja: 500 000 – 700 000 zł •
42

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

„Mela Muter maluje również pejzaże.
W pejzażu poszukuje tej samej wewnętrznej
prawdy rzeczy, głęboko ukrytego charakteru,
często narzuca pejzażowi własną fizjonomię
duchową – smutek, powagę. Jak w dawnych
obrazach małych miast polskich czy w kompozycjach macierzyństwa pociąga ją i teraz
nie radość życia, ale jego odłogiem leżące,
zapomniane fragmenty. Ma w sobie poezję
rzeczy zapomnianych i umie oddać je z taką
siłą wyrazu, że ludzie obojętni stoją przed
jej obrazami, zrażeni drażniącym ich spokój
wglądaniem w nędzę.”
M. Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,
„Głos Prawdy” 1929, nr 6, s. 3.

12
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Pejzaż
olej, sklejka, 54,7 × 45,7 cm
Pochodzenie:
– Galerie Krugier, Genewa
– Galerie Bargera, Kolonia
– Kolekcja prywatna, Polska
estymacja: 250 000 – 350 000 zł •
44

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

„Kisling jest malarzem bardzo nowoczesnym,
z którym można dyskutować o tendencjach
sztuki, lecz nie można negować jego talentu
kompozycyjnego.”
C. Marlot, „L’art polonais à Paris [w:] „La Pologne Politique, Economique, Litteraire
et Artistique” 1920, nr 20 z 15 XI, s 1248.

„Kisling zastanawia ogromnym swoim natężeniem psychologicznym (…). Ekspresjonizm i jego derywaty cieszą już chociażby dlatego, że są naładowane istotnym życiem
ludzkim. (…) Kisling wstrząsa w swoich płótnach właśnie intensywnością tego życia
i zmusza do przeżywań. (…) To również [wypływa] z dziedziny tragizmu żydowskiego,
z dziedziny tej specyficznej liryki żydowskiej, której rdzeń stanowią różne fioritury
przeżywań chasydzkich, a korzeń – pewna pieśń rozpaczy, która rozpacz bezgraniczną
przekształca w na poły wariacką wesołość lub polot mistyczny.”
A. Łuczarski wg „Plastyka polska zagranicą. Łunaczarski o Kislingu”,
[w:] „Wiadomości Literackie” 1927, nr 37 z 11 IX

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris.
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem między innymi swojego przyjaciela Leopolda
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np.
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Poronina (praca
dwustronna), 1910 r.
olej, płótno, 63 × 63 cm
w świetle oprawy
sygn., opis. i dat. l. g.:
„MKisling PORONIN 1910”
estymacja: 400 000 – 500 000 zł •
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pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim,
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway,
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency,
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła jego
artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo francuskie
za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny światowej został
oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał uciekać do Stanów
Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między Sanary-sur-Mer a Paryż.
Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga.
s op oc k i d om au kcy j n y

W ciągu przeszło pół wieku twórczości Tymona Niesiołowskiego, akt należał
do jednego z ulubionych motywów jego malarstwa. Prezentowany obraz jest
świetnym przykładem najlepszych cech jego malarstwa: harmonii i ładu.
W stylizowanej postaci uwidacznia się też dekoracyjny kunszt artysty
nawiązujący do sztuki Henri Matisse’a. Taka stylizacja podkreśla subtelną
zmysłowość ujętej w półprofilu modelki. Gruby, czarny kontur, podkreślający
przy okazji płynność jej kształtów, przypominając o zainteresowaniu artysty
grafiką, którą uprawiał od czasów powojennych oraz (tak jak czarne, migdałowe
oczy) twórczością Amadeo Modiglianiego. Dodatkowo swoistą dekoracyjność
podkreśla rezygnacja z perspektywy i operowanie płaskimi plamami barwnymi.
Tak szeroki wachlarz inspiracji, ujęty w oryginalnej dla Niesiołowskiego syntezie,
podkreśla unikatowość dzieła i świadczy o jego wysokiej klasie artystycznej.
„Świat widzialny czy wyobrażalny jest tylko pretekstem dla mnie do stworzenia
obrazu. Elementy biorę ze świata mnie otaczającego, wiążę je w całość nie na
zasadzie ich przedmiotowych właściwości, ale raczej jako czystą konstrukcję.
Przedmioty i kształty ludzkie mogą być dowolnie deformowane, jeśli wymaga
tego ekspresja kompozycji. Nie zawsze zdaję sobie sprawę, jak ma wyglądać
moja praca w ostatecznym stadium. Raz mam wyraźną wizję, nawet do
najdrobniejszego szczegółu. Czasem udaje mi się to osiągnąć, a w innym
wypadku zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie musi być zamkniętą całością
sam w sobie, czy linearnie traktowany, czy światłocieniowo. Kompozycja musi
być zwarta, a założenie dekoracyjne.” (Tymon Niesiołowski – wypowiedź
artysty z 14 II 1957 [w:] „Współcześni malarze polscy”, red. S. Samborski,
H. Stażewski, M. Włodarski, L. Grabowski, Warszawa 1957, s. 12.)
„Możliwe, że właśnie zainteresowanie Niesiołowskiego grafiką miało wpływ na
wprowadzenie przez niego konturu do malarstwa. Tendencja ta, charakterystyczna dla powojennej twórczości Niesiołowskiego, zwracała uwagę intensywną
kolorystyką, wypełniającą płasko potraktowane postaci i przedmioty, których
kształty obwodziła ciemna kreska. Zastosowanie tych środków, przypominające
malarstwo Matisse’a, spowodowało odejście od realizmu w kierunku stylizacji,
podkreślającej zmysłowość aktów.” (Małgorzata Geron, „Twórczość Tymona
Niesiołowskiego i źródła jej inspiracji” [w:] „Tymon Niesiołowski (1882–1965),
katalog wystawy monograficznej”, Muzeum Okręgowe w Toruniu, październik
– grudzień 2005, s. 71.)

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926
roku zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od
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Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt leżącej kobiety
olej, płótno, 64,5 × 81 cm
sygn. p. d.: „Tymon.”
estymacja: 110 000 – 150 000 zł •
48

1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne.
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960
roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą
spuściznę. W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na
swój sposób adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał
po zdobycze secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa
Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów.
W końcu w latach 30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury,
pejzaże, często zawracał się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych
dzieł Niesiołowskiego należą portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską
plamą barwną ograniczoną wyraźnie zaznaczonym konturem.
s op oc k i d om au kcy j n y

15
Antoni Michalak
(1899 Kozłów Szlachecki – 1975 Kazimierz Dolny)

Exodus (Obraz heroiczny),

l. 1934–1935

olej, płótno, 229 × 260,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „ANTONI MICHALAK 1934-35”
Pochodzenie:
fot. Desa Unicum

– własność rodziny artysty
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej”, Muzeum
Zamek Królewski w Warszawie, 10 listopada 2018 – 31 marca 2019 r.
– „ Mistyczny świat Antoniego Michalaka”, Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym, 2005, poz. 61
– „ Antoni Michalak 1899–1975. Wystawa malarstwa”, Muzeum
Kazimierza Dolnego, 1975, poz. 13
– „ Antoni Michalak”, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1972, poz. 19
– „ Przewodnik nr 130. Bractwo św. Łukasza”, Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie, 1938, poz. 141
– „Wystawa zbiorowa. Antoni Michalak, Jan Wydra – wystawa
pośmiertna”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
kwiecień – maj 1938, poz. 41
– „Salon Plastyków Bloku Zawodowych Artystów Plastyków”, Instytut
Propagandy Sztuki, marzec 1936, Warszawa, poz. 51
Reprodukowany:

Antoni Michalak w swojej pracowni przed obrazem „Exodus”, 1966 r.
(fot. zbiory R. Ocha, źródło: magazyn „Nasza Historia”,
dostęp dn. 27.10.2021)

– katalog wystawy „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości
narodowej”, red. T. Wolsza, I. Kossowska, Warszawa 2018
– „Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości
Antoniego Michalaka 1902–1975”, oprac. W. Odorowski, Kazimierz
Dolny 2005, s. 192
– katalog wystawy „Antoni Michalak 1899–1975”, oprac. K. Szurowski, Kazimierz Dolny 1975
– katalog wystawy „Antoni Michalak”, oprac. A. Ściepuro, Toruń 1972
– katalog wystawy „Salon Plastyków Bloku Zawodowych Artystów
Plastyków”, Instytut Propagandy Sztuki, Warszawa 1936, s. 65
Wzmiankowany i opisany:
– katalog wystawy „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości
narodowej”, red. T. Wolsza, I. Kossowska, Warszawa 2018
– „Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości
Antoniego Michalaka 1902–1975”, oprac. W. Odorowski, Kazimierz
Dolny 2005, s. 27–28, 192
– K. Szurowski, „Antoni Michalak jako portrecista”, [w:] „Roczniki
Humanistyczne”, t. XXII, z. 6, Lublin 1974, s. 72
– J. J. Kamiński, „Galeria Lubelska”, Lublin 1970, s. 130
– katalog wystawy „Salon Plastyków Bloku Zawodowych Artystów
Plastyków”, Warszawa 1936, poz. 51, s. 17
Obraz na czas wystawy przedaukcyjnej znajduje się w depozycie
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
estymacja: 400 000 – 550 000 zł •
50

Malarz, czołowy reprezentant nurtu sztuki sakralnej w okresie
międzywojennym, członek i współzałożyciel Bractwa św. Łukasza,
uczeń Tadeusza Pruszkowskiego. Pierwsze nauki w zakresie sztuk
plastycznych pobierał w Odessie (l. 1915–1918), które następnie
kontynuował w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem
Jana Kauzika i Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1919–1925
(z dwuletnią przerwą) był studentem w Szkole Sztuk Pięknych,
gdzie ukształtował się jego styl malarski pod wpływem Konrada
Krzyżanowskiego, a zwłaszcza Tadeusza Pruszkowskiego. Michalak również miał za sobą doświadczenie pedagogiczne, nauczał
w męskim Humanistycznym Progimnazjum w Warszawie oraz
w Seminarium Nauczycielskim Julii Kisielewskiej w Płocku. Był
uczestnikiem licznych plenerów malarskich w Kazimierzu Dolnym,
gdzie latem 1925 r. zawiązało się Bractwo św. Łukasza oraz w którym osiadł na stałe w 1939 roku. Artysta był stypendystą programu
ufundowanego przez rząd francuski, co umożliwiło mu roczny pobyt
w Paryżu. Aktywnie prezentował swoje dzieła na licznych wystawach
w kraju i za granicą. Jego twórczość spotykała się z uznaniem,
był wielokrotnie nagradzany: srebrnym medalem w 1929 r. na
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w uznaniu dorobku
artystycznego oraz w 1931 r. na wystawie sztuki religijnej w Padwie. Oprócz sztuki sakralnej, najpełniej wypowiadał się również
w nastrojowym malarstwie portretowym.
s op oc k i d om au kcy j n y

biblijną, w kompozycji tej silnie pobrzmiewa „Michalak –
portrecista”. Twarze odmalowane zostały pieczołowicie,
z uwzględnieniem mimiki oraz oddaniem psychologizmu
postaci. Widz bez trudu może zinterpretować panujące
w tej scenie nastroje: zdeterminowanie kobiety (matki?),
egzaltowanie chłopca oraz na drugim biegunie „posągową”
bierność dziewczynki. Wśród zamieszczonych na płótnie
postaci uwagę przykuwa jej rozświetlona sylweta oraz
twarz o subtelnych, klasycznych rysach. Modelką była
Józefa Kobiałka, mieszkanka Kazimierza Dolnego, która
wielokrotnie pozowała artyście – również w asyście często
portretowanego przez członków Bractwa św. Łukasza,
oślepłego na skutek jaskry Aleksandra Kozdronia. Józefa
w czasie, gdy malarz pracował nad „Exodusem” była
około dziesięcioletnią dziewczynką. Na łamach programu „Historia mówiona”, której celem było zachowanie
wspomnień mieszkańców Lubelszczyzny, relacjonowała
spotkania z artystą: „… [Kozdronia] prowadzałam do domu
pana Michalaka i tam całe wakacje bywaliśmy, może
nie codziennie, ale prawie. Tyle obrazów namalował, ja
pozowałam i [Kozdroń]. [Kiedy] ja mu pozowałam, [to] tak
mnie ładnie posadził, [żeby było mi] wygodnie i książkę
mi dał, tak [jakbym] czytała. Bardzo przyjemny człowiek,
[był ten] Michalak, jego żona [też] była bardzo miła. Ona
najpierw zrobiła nam jedzenie, herbatę, żebyśmy się dobrze
czuli.” (źródło: „Brama Grodzka – Teatr NN”, rozmowa
z dn. 8.05.2013 r.). Z reguły prace Michalaka o tematyce
sakralnej (jak i pozostałych członków Bractwa św. Łuka-

Uczestnicy otwarcia wystawy zbiorowej Antoniego Michalaka, Jana Wydry, Władysława Lama i Michała Rekuckiego w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pieknych w Krakowie w 1938 r. (źródło: NAC online, sygn. 1-K-6092, dostęp dn. 27.10.2021)

sza) utrzymane były w ciemnej, stonowanej kolorystyce,
z punktowo poprowadzonym światłem, przywodzące na
myśl obrazy niderlandzkich oraz hiszpańskich mistrzów

„Exodus” Antoniego Michalaka, znany również i występujący w literaturze pod tytułem „Obraz heroiczny” jest
monumentalnym dziełem z dojrzałego okresu twórczości
artysty, w którym w pełni ujawnia się jego wrażliwość
malarska. Namalowany jest w sposób niezwykle sugestywny, o dużym ładunku ekspresyjnym, nie dziwi więc
duże zainteresowanie, które wciąż wzbudza, co przełożyło
się na obszerną historię wystawienniczą począwszy od
lat 30. XX w. aż po czasy obecne. Obraz powstał latem
1934 r. podczas pobytu artysty na włoskiej wyspie Capri
(„Mistyczny świat Antoniego Michalaka”, Kazimierz Dolny
2005, s. 27) i w sposób symboliczny odnosić się miał
do nastrojów panujących w Europie, nad którą wisiało
widmo wojny. Biorąc pod uwagę czas, w którym powstało
dzieło, nie będzie przesadnym stwierdzenie, że „Exodus”
był niejako malarską, profetyczną wizją artysty. Michalak
przywiązywał dużą wagę do tej monumentalnej realizacji,
o czym świadczą zachowane trzy studia szkicowe poprzedzające finalną wersję olejną, znajdujące się aktualnie na
wypożyczeniu w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu
Dolnym. Jest to cenny „dokument” obrazujący proces

z epoki baroku (K. Szurowski, „Antoni Michalak jako

„O sile i indywidualności malarstwa
Antoniego Michalaka, rozpoznawalnego na pierwszy rzut oka, zdecydował w równej mierze nieprzeciętny,
wcześnie rozbudzony talent, rozległa
wiedza teoretyczna, jak i znakomite
przygotowanie techniczne wyniesione
z lat nauki, zarówno pod kierunkiem
Konrada Krzyżanowskiego [...], Miłosza Kotarbińskiego [...] oraz przede
wszystkim Tadeusza Pruszkowskiego”.

portrecista”, [w:] „Roczniki Humanistyczne”, t. XXII, z. 6,
Lublin 1974, s. 71). W „Exodusie” paleta barwna staje
się rozjaśniona (jak w przypadku portretów z tego okresu),
kolor jest silnym środkiem ekspresji, przestaje obowiązywać
wpajana studentom przez Tadeusza Pruszkowskiego –
którego Michalak był uczniem – niechęć do osiągnięć
francuskiego impresjonizmu, choć wciąż zauważalna
jest wyniesiona z zajęć tendencja do przedstawień silnie
realistycznych z dbałością o detal (tamże, s. 66). Dla
artysty bardzo ważna była tradycja włoskiego renesansu,
w czym znów pobrzmiewa wpływ Pruszkowskiego, co
przejawia się zakomponowaniem postaci w układzie
trójkątnym. Michalak wielokrotnie podkreślał też znaczenie,
jakie miał dla niego Kazimierz Dolny, do którego przeniósł
się w 1928 roku. Wedle interpretacji niektórych badaczy
pejzaż znajdujący się w tle kompozycji jest krajobrazem
odrealnionym, w którym artysta połączył oba bliskie mu
obszary. Kręta nić rzeki z przybitymi do brzegu łodziami

(L. Lameński, „Z mroków nocy ku światłu życia...” [w:] „Mistycz-

miała stanowić nawiązanie do Wisły przepływającej przez

ny świat Antoniego Michalaka”, Kazimierz Dolny 2005, s. 45).

lubelskie miasto, zaś wyrastający na horyzoncie „stożek”

twórczy nad powstaniem dzieła. Obraz przedstawia scenę

miałby być odniesieniem do Wezuwiusza. „Exodus”

ucieczki przez pustynię kobiety z dwójką dzieci. Postaci

Antoniego Michalaka jest bez wątpienia dziełem o klasie

zostały „zamrożone” w ruchu, uchwycone w wykroku, co
nadaje przedstawieniu dynamiczności. Mimo iż tematem
przedstawienia jest symboliczna scena inspirowana historią

Za udostępnienie materiałów oraz konsultację szczególne podziękowania dla
p. Doroty Seweryn-Puchalskiej z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu
Dolnym.

Studia szkicowe A. Michalaka do obrazu „Exodus”, Włochy, 1934 r., wł. rodziny

muzealnej, skonstruowanym wielopoziomowo pod względem interpretacyjnym, wybitnym przykładem twórczości
polskiej szkoły malarskiej okresu międzywojennego.
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Jan Zamoyski
(1901 Kazimierza Wielka – 1986 Warszawa)

Wygnańcy 1915
(Pogorzelcy), l. 1925–1929
olej, płótno, 215 × 320 cm
sygn. i dat. l. d.: „JAN ZAMOYSKI/1925-1929”
na krośnie malarskim nalepka przyjęcia oraz nalepka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
nalepka transportowa: „JUL. HERMAN & Co. | DOM HANDLOWO-EKSPEDYCYJNY | Warszawa Ś-to Krzyska 32” oraz
fot. Desa Unicum

nalepka z napisem: „Genève”;
na odwrocie ramy trudno czytelne nalepki wystawowe
i transportowe
Pochodzenie:
– Galerie Lacroix, Genewa (zakup w 1931 r.)
– kolekcja prywatna, Szwajcaria
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– Confrèrie de St. Luc, École de Varsovie. Exposition des tableaux de jeunes peintres polonais, Musée Rath, Genewa 1931
– Wystawa zbiorowa prac Grupy „Bractwo św. Łukasza”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa, listopad 1929 r.
– Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, 16 maja –

Fragment obrazu „Wygnańcy 1915”

30 września 1929 r.
– Pierwsza Wystawa Bractwa Św. Łukasza, Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 1928 (nieujęty
w katalogu)
Reprodukowany:
– J. Zamoyski, „Łukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa
św. Łukasza”, Warszawa 1989, il. 5, s. 43
– „Światowid” 1937, nr 42/688, 16.10.1937, s. 18–19
– fotografia archiwalna z otwarcia wystawy zbiorowej w Zachęcie oraz „Bractwa św. Łukasza” i stowarzyszenia „Wyzwolonych”, Warszawa 1929 (NAC online, sygn. 1-K-6148)
– fotografia archiwalna z Pierwszej Wystawy Bractwa św. Łukasza, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1928
(Zbiory Specjalne IS PAN)
Wzmiankowany:
– J. Zamoyski, „Łukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa
św. Łukasza”, Warszawa 1989, s. 43, 89, 137
– Przewodnik nr 48 po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, Warszawa 1929, poz. 95
– Katalog Działu Sztuka. Powszechna Wystawa Krajowa,
red. M. Treter, Poznań 1929, poz. 1074
Na czas wystawy przedaukcyjnej obraz pozostaje zdeponowany
w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
estymacja: 550 000 – 700 000 zł •
54

Malarz, przedstawiciel nurtu tradycjonalistycznego w okresie międzywojennym, prezes Bractwa św. Łukasza (l. 1925-1939), kontynuator
nauk Tadeusza Pruszkowskiego. Edukację artystyczną pobierał początkowo w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie
mając za profesorów Jana Kauzika, Władysława Skoczylasa oraz
Miłosza Kotarbińskiego i kolejno w stołecznej Szkole Sztuk Pięknych
pod okiem Pruszkowskiego. Aktywnie działał na rzecz propagowania
sztuki „łukaszowców” nie tylko w kraju, ale również za granicą – artyści
prezentowali swoje prace w Musée Rath w Genewie (1931), Brooklyn
Museum w Nowym Jorku (1933), Preussiische Akademie der Künste
w Berlinie (1935), na XIX Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji (1934) oraz na wystawie holenderskiego Związku św. Łukasza
w Amsterdamie (1936). Był autorem książki „Łukaszowcy. Malarze
i malarstwo Bractwa Św. Łukasza”, która ukazała się drukiem w 1989
roku. W jego dorobku artystycznym dominowały przede wszystkim
portrety, sceny religijne i historyczne, w których ukazywał się jako
zagorzały wyznawca wpajanych przez Pruszkowskiego „szlachetnego
realizmu” i „twórczego eklektyzmu” w sztuce.
s op oc k i d om au kcy j n y

mieszkanie. Była taka sionka, kuchnia, piec, dwa okienka
były. Taka równina była koło mieszkania, nieraz sobie tam
siedzieli na ławce. Jak on już nie widział, to [mój] ojciec
mu zrobił laskę. Ścieżkę mu taką zrobił równą i schodził
sobie na dół. Do nas przyszedł na obiad, opiekowaliśmy
się nim, w zimie to trzeba było pójść napalić [mu]
w mieszkaniu” (zapis fonograficzny z audycji programu
„Historia mówiona”, źródło: „Brama Grodzka – Teatr NN”,
rozmowa z dn. 8.05.2013). „Pogorzelcy” Zamoyskiego
układem kompozycyjnym i teatralnością gestów przywodzą
na myśl ołtarzowe obrazy, zwłaszcza w upozowaniu kobiety
na pierwszym planie i podtrzymującego ją mężczyzny.
Całość utrzymana jest w ciemnej kolorystyce, odmalowana
z dużą dbałością o detal, w czym Zamoyski wierny jest
zasadom wpajanym przez swojego nauczyciela, Tadeusza
Pruszkowskiego. W tle ukazana została architektura
Kazimierza, oświetlona silnym, punktowym światłem,
podobnie jak centrum kompozycji. Zastosowane w obrazie
światło o nieznanym źródle (światło księżyca?) nadaje
przedstawionej scenie nieco metafizycznego, odrealnionego

Fotografia archiwalna z Pierwszej Wystawy Bractwa św. Łukasza, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
Warszawa 1928 (źródło: Zbiory Specjalne IS PAN)

charakteru. Obraz ten był wystawiony w 1931 r. na wystawie w Genewie, która miała przybliżyć publiczności polską

Inspiracją do stworzenia monumentalnego dzieła przez
Zamoyskiego były historyczne wydarzenia, które dotknęły
Kazimierz Dolny latem 1915 r. podczas wycofywania się
wojsk rosyjskich po przegranej bitwie pod Dęblinem.
Doszło wówczas do pożaru, który strawił znaczną część
zabudowań miasteczka. Nie bez znaczenia jest czas,
w którym artysta podjął się namalowania tej kompozycji
– nawiązując do przeszłych zdarzeń sprzed dekady, które
odcisnęły ślad na mieszkańcach Kazimierza, artysta w sposób symboliczny nawiązał do idei odbudowy państwa,
która przyświecała polskiej inteligencji w latach 20. XX w.
(D. Seweryn-Puchalska, „Pierwsza odsłona – Antoni Michalak i Jan Zamoyski”, strona MNKD). Znamienne jest,
że praca ta była eksponowana podczas Powszechnej
Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., zorganizowanej
w celu uczczenia dziesięciolecia odzyskania niepodległości
przez Polskę i prezentacji dorobku odrodzonego państwa.
Oferowany w katalogu obraz figurował pod dwoma
tytułami: „Wygnańcy 1915 r.” oraz w późniejszym czasie
– „Pogorzelcy”. Przedstawia wielofiguralną scenę, w której
w roli modeli osadzeni zostali ówcześni artyście mieszkańcy
Kazimierza Dolnego. W postaci centralnej rozpoznać można
wielokrotnie portretowanego przez miejscowe środowisko
artystyczne, niewidomego Aleksandra Kozdronia. Ujęty
został z wyciągniętą ku niebu w profetycznym geście ręką
oraz z zawieszonym na plecach słomkowym kapeluszem,
który był stałym elementem jego ubioru. Józefa Kobiałka,
która również była często portretowana przez artystów i dobrze znała jego osobę, tak go wspominała: „[Aleksander]
Kozdroń miał bródkę jak to noszą teraz. Jeszcze jak był
młodszy, to kapelusz sobie nosił. On [z żoną] na spacer
nieraz chodził, do kościoła. To on w tym kapeluszu był
zakochany, kapelusz musiał mieć. Później, zniedołężniał

„W 1915 roku, po przegranej wielkiej
bitwie pod Dęblinem, armia rosyjska
cofała się na wschód. Przez Kaźmierz
toczył się żelazny wąż armat, jaszczy,
taborów poplątanych z piechotą i jazdą,
gnany rozkazem pospiesznego marszu.
(…) Z rozkazu dowództwa rozbito składy
monopolu wódczanego. Żołnierze pod
pistoletami oficerów rozbijali beczki
ze spirytusem i tłukli butelki z wódką.
Rynsztokiem płynęła gorzałka. Gromada
chciwych gorzałki obywateli rzuciła się
zagarniać do naczyń płynącą rozkosz.
Niektórzy czerpali czapkami albo dłońmi
i pili na umór. Ktoś zaprószył ogień.
W jednym momencie wybuchł pożar
i objął domy i kamienice. Kaźmierz
spalił się w jednej trzeciej. Takiej grozy
zniszczeń miasto nie przeżyło od czasów
najazdu szwedzkiego.”

trochę i w ogóle, dostał tą jaskrę. Żona umarła, został sam,

(L. Pietrzak, „Prawdy i nieprawdy czyli kazimierskie

niewidomy. Mieszkali na Górce, tam mieli takie schludne

fakty i legendy”, 1991)

szkołę malarstwa młodych „łukaszowców”, po której został
zakupiony za 3 500 franków do prywatnej szwajcarskiej
kolekcji (J. Zamoyski, „Łukaszowcy. Malarze i malarstwo
Bractwa św. Łukasza”, Warszawa 1989, s. 88–89). Należy
podkreślić, iż oferowane na aukcji „Exodus” Antoniego
Michalaka, jak i „Pogorzelcy” Jana Zamoyskiego łączą
się w swoisty sposób nie tylko poprzez zrzeszenie obu
artystów w Bractwie św. Łukasza, którego Zamoyski był
prezesem, ale także poprzez osoby sportretowanych na
A. Michalak, „Portret ślepca z dziewczynką”, 1932, akwarela, ołówek, węgiel,
papier, 92 × 71,5 cm, (wł. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

płótnach modeli. Znana jest akwarela autorstwa Michalaka
z 1934 r., na której zestawieni zostali Aleksander Kozdroń
z Józefą Kobiałką, znajdująca się obecnie w zbiorach
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Dla
członków Bractwa św. Łukasza bardzo ważna była idea
wspólnotowości. Artyści pozostawali ze sobą w zażyłych
stosunkach, ich sztuka się wzajemnie przenikała, stąd nie
dziwią wspólne elementy, jak ci sami modele lub atrybuty.
Biorąc powyższe pod uwagę nie można zaprzeczyć, iż oba
dzieła pozostają ze sobą ściśle powiązane i są to wyjątkowe
obiekty na rynku aukcyjnym.

Fotografia archiwalna przedstawiająca Aleksandra
Kozdronia (fot. Edward Hartwig, l. 30. XX w. (wł.
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym)

Za udostępnienie materiałów oraz konsultację szczególne
podziękowania dla p. Doroty Seweryn-Puchalskiej z Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

W twórczości malarskiej Zygmunta Sidorowicza dominującym motywem
stał się pejzaż. Sidorowicz z początku skupiał się głównie na malarstwie
portretowym oraz na scenach rodzajowych, a przedstawienia pejzażowe
nie były w jego kręgu zainteresowań. Obranie tego nurtu w swojej sztuce
malarz zawdzięcza znajomości z dwoma artystami, z którymi dzielił wspólnie
pracownię w Monachium – Walerym Brochockim oraz Aleksandrem Kotsisem. Jak wspominał Tadeusz Wiśniowiecki, przyjaciel artysty: „Pierwszym,
rzec można, nauczycielem Sidorowicza w malowaniu pejzażu, był Walery
Brochocki, z którym przez długi czas wspólną zajmował pracownię. On
to, wraz z Aleksandrem Kotcisem, ułatwiał mu pierwsze kroki, jego też
oczyma patrzał w początkach na naturę. Że Sidorowicz okazał się pojętnym
uczniem, zrozumiemy łatwo, bo wierny już, że to był skończony malarz
—wyrobił się też w krótkim czasie na znakomitego pejzażystę i jako takiego
musimy go odtąd uważać. […] Odtąd maluje Zygmunt wyłącznie krajobrazy.
Zapewne nie przeczuwał wtenczas, kiedy pierwszy wymalował krajobraz, że
tyloletnie studya nad formami ciała ludzkiego porzuca na zawsze, ze droga,
na którą wstępuje, wprowadza go w nowy świat, skąd już, niestety, nigdy
nie zawróci. Nie mówię to w tym sensie, jakoby Sidorowicz-pejzażysta czuł
się kiedykolwiek renegatem, on polubił naturę w jej szerokich przestworach
całem sercem, malował krajobrazy chętnie i dużo, czując się pod golem
niebem szczęśliwszym, niż w dusznych komnatach. Wydobywa się ten
wyraz żalu nie z jego ust, lecz z moich – ja to, wraz z przyjaciółmi jego
talentu, żałuję, że pędzel malarza rodzajowego, którym już tak dzielnie władał,
złamał lekkiem sercem. […] Sidorowicz, jako pejzażysta, jest zbyt dobrze
znany, żebym potrzebował rozwodzić się nad tem, i zbyt dobrze mamy go,
zapewne wszyscy, w pamięci, by przypominać tu świetne zalety jego pędzla
--- mniemam, że wystarczy, jeśli w kilku rysach przedstawię, jak się ten
nowy talent w nim wykształcał i w jaki sposób pojmo-wał i malował swoje
krajobrazy. […] Pejzaże swoje, które dzięki późniejszej wprawie i wielkiej
pracowitości, tak hojnie rozrzucał, rozchodziły się po całym świecie i dzisiaj
byłoby trudno chcieć je dla kraju pozyskać. Przechodziły one z rąk do rąk
wędrujących kupców, skąd większa połowa dostała się do Ameryki. Tak
było w Monachium, tak było później w Wiedniu, dokąd się nasz artysta
w roku 1877 prze-niósł. Do kraju wysyłał mało, a chociaż znajdowały się
rok rocznie obrazy Sidorowicza na wystawach w Warszawie, w Krakowie i we
Lwowie, to jest to tak mały procent z kapitału jego pracy, że, chcąc sądzić
Zygmunta z wystaw krajowych, nie mielibyśmy właściwego wyobrażenia
o jego twórczości. […] u każdego prawdziwego artysty, tak też i u Sidorowicza,
krajobrazy jego miały w kompozycyj, w rysunku, w nastroju ogólnym, i w tern
czemś nieuchwytnem, co stanowi o duchowej stronie każdego dzieła, typ do
tego stopnia sobie pokrewny, iż bez podpisu, na pierwszy rzut oka można było
poznać, że to Sidorowicz. („Zygmunt Sidorowicz. Sylwetka z życia artysty.
Z notatek Tadeusza Wiśniowieckiego”, Nasz Kraj, 1906, z. 17, s. 23–24).
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
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Lwowa, gdzie w ratuszu zorganizował wystawę swoich prac. W latach 1872–1877 przebywał
w Monachium. Dzięki swojemu przyjacielowi, rzeźbiarzowi Tadeuszowi Wiśniowieckiemu

Zygmunt Sidorowicz

poznał tamtejszą kolonię polskich artystów, z Józefem Brandtem i Maksymilianme Gierymskim

(1846 Lwów – 1881 Wiedeń)

Pejzaż z myśliwym,

1880 r.

olej, płótno, 50 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: „Sidorowicz 1880”
estymacja: 80 000 – 130 000 zł
58

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
Sidorowicza należą do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, w Warszawie, Zamku
Królewskiego na Wawelu, Zamku w Łańcucie.
s op oc k i d om au kcy j n y

Oferowany na aukcji obraz znajdował się w kolekcji niemieckiego przedsiębiorcy
Pierre’a Louisa Ravené (1793–1861), który jako pierwszy w Berlinie udostępnił
publicznie swoje zbiory malarstwa. Początki kolekcji datuje się na 1844 rok. Dzieła
pieczołowicie zbierane przez potentata w branży związanej z kolejnictwem obejmowały
około 200 prac i były eksponowane od 1853 r. wpierw w kamienicy pełniącej funkcję
biznesowo-mieszkalną przy Wallstrasse 92–93, a następnie od 1889 r. w zleconym do
wybudowania przez wnuka Pierre’a – Augusta – okazałym budynku przy Wallstrasse
5–8. Trzonem kolekcji było malarstwo ze szkoły berlińskiej oraz düsseldorfskiej,
odwzorowujące upodobania seniora rodu Ravené do tematów historycznych i scen
rodzajowych. Ekspozycja znajdowała się na piętrze, rozmieszczona w pięciu salach
i trzech gabinetach. Oferowany na aukcji obraz Friedricha Eduarda Meyerheima
przedstawiający młodą parę pomagającą pokonać stopień starszej kobiecie w drodze
do kościoła prezentowany był wraz z trzema innymi obrazami tego samego artysty
w drugim gabinecie. Kompozycja ta była również rozpowszechniana w grafice i na
pocztówkach. Litografia na podstawie tego obrazu była eksponowana w Muzeum
Gdańska 3.03 -6.06.2021 r. w ramach wystawy „Dalekie światy – bliskie strony. 50
prac ze zbiorów Andrzeja Walasa. Wartym podkreślenia jest, że oferowany na aukcji
obraz jest wcześniejszą o pięć lat wersją tego samego tematu, który Meyerheim podjął
w późniejszej autoreplice, znajdującej się obecnie w zbiorach Ermitażu. Jest to wyjątkowa okazja do pozyskania wysokiej klasy dzieła o dużych walorach kolekcjonerskich.
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Freidrich Eduard Meyerheim
(1808 Gdańsk – 1879 Berlin)

Przed kościołem,

1850 r.

olej, płótno, 57 × 47,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „F E Meyerheim. 1850”
Pochodzenie:
–k
 olekcja Pierre’a Louisa Ravené (Berlin/
Niemcy)
– kolekcja prywatna (Polska)
Opisywany:
–F
 . von Boetticher, „Malerwerke des neunzehten Jahrhunderts”, vol. II, Dresden
1898, p. 44 s.v. Meyerheim no. 67
–S
 . Seyfried, Friedrich Eduard Meyerheim

Grafika na podstawie obrazu F. E. Meyerheima
„Przed kościołem”

(1808, Gdańsk – 1879, Berlin), „Gazeta
Gdańska” z dn. 8.01.2021, s. 10.
Dodatkowa literatura:
– K. Hiller von Gaertringen, H. G. Hiller
von Gaertringen, „Eine Geschichte der
Berliner Museen in 227 Häusern”, Berlin
2014 (historia kolekcji malarstwa rodziny
Ravené)
Późniejsza autoreplika z analogiczną kompozycją znajduje się w zbiorach Ermitażu
(F.E. Meyerheim, „Brunswick Peasants
Going to a Church”, 1855, olej na płótnie,
63,5 × 53 cm, sygn. i dat. l. d.: „F.E.
Meyerheim./1855”).
estymacja: 65 000 – 110 000 zł
60

Niemiecki malarz z rodziny artystów o długich tradycjach w Gdańsku, brat Wilhelma Alexandra
i Hermanna Meyerheimów. Pierwsze lekcje z rysunku otrzymał od ojca, Karla Friedricha
Meyerheima, który był malarzem dekoracyjnym. W 1830 r. wyjechał do Berlina na studia
w Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się pod okiem Eduarda Wilhelma Daege
oraz Johanna Gottfrieda Niedlicha. Silny wpływ na charakter jego twórczości miało środowisko
malarzy w Düsseldorfie. W latach 1833–1841 powstały prace w nurcie romantycznym,
jego płótna zapełniały także wizerunki przedstawicieli klasy mieszczańskiej i mieszkańców
wsi z regionów Westfalii, Turyngia i Hesji.
s op oc k i d om au kcy j n y

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel 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 Mikołajczykówną, córką chłopa
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z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne

Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Mędrek,

1909 r.

olej, płótno, 41,5 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „WT./909”
na odwrocie, na krośnie odręczny napis
autorski (?): „Mędrek Tetmajera”
estymacja: 15 000 – 40 000 zł
62

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.
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko
artystyczne przełomu wieków.
s op oc k i d om au kcy j n y

Wybitny znawca Huculszczyzny, geograf, krajoznawca Henryk Gąsiorowski
(1878–1947) napisał „Huculi to najciekawszy zabytek etnograficzny nie tylko na
ziemiach polskich, lecz i w Europie. Stanowią niespotykaną gdzie indziej mieszaninę
antropologiczną i kulturową. Można spotkać wśród nich typy polskie, ukraińskie,
węgierskie, rumuńskie i ormiańskie (bo z tymi narodami mieli codzienną styczność),
a nawet cechy antropologiczne południowosłowiańskie, albańskie, tureckie, tatarskie
i cygańskie.” (Gazeta Krakowska, 25 marca 2011). To wymieszanie ludnościowe,
językowe i obyczajowe wpłynęło na powstanie wyjątkowo bogatego folkloru huculskiego. Dominują w nim związane z kulturą pasterską elementy wołoskie oraz
ukraińskie i polskie. Nie dziwi więc wcale, że kraina ta fascynowała malarzy, pisarzy
i muzyków. Senior rodu Kossaków, zaliczany do koryfeuszy polskiej kultury, był także
jednym z prekursorów tematyki Huculszczyzny w malarstwie. Chwilę później, tematy
tego pogranicznego regionu i górali go zamieszkujących zaczęli podejmować m.in.
Teodor Axentowicz, Stanisław Dębicki, Fryderyk Pautsch, Kazimierz Sichulski czy
Władysław Jarocki. Jak pisze Kazimierz Olszański: (…) Juliusz Kossak w latach
1888 – 1889 malował coraz więcej scen rodzajowych, przeważnie z dwóch regionów
Polski, znanych artyście najlepiej, z Podola i Pokucia oraz z Krakowskiego. (…)
Drużba krakowski (…), Góral i Góralka (…), Hucuł i Hucułka na zwinnych górskich
konikach stąpających ostrożnie po stromych ścieżkach.” (K. Olszański „Juliusz
Kossak”, Kraków 2000. s. 234.)

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
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rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1869

Juliusz Kossak

osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne;

(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Hucułka i źrebak,

1889 r.

akwarela, papier, 32 × 24 cm
sygn. i dat. l. d.: „Juliusz Kossak/1889”
estymacja: 30 000 – 60 000 zł
64

malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem.
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrującedzieje
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie,
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Polowanie par force,

1947 r.

olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1947”
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”
estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
66

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń.
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem,
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót spod Moskwy,

1938 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1938”
estymacja: 35 000 – 45 000 zł •
68

s op oc k i d om au kcy j n y
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Portret konny hrabiego Foucauld,
ok. 1900 r.

gwasz, akwarela, tektura, 35,5 × 25 cm
w świetle passe-parotut
sygn. p. d.: „Wojciech Kossak”
na odwrocie oprawy napis: „Comte
Foucauld/Colonel du 55 f. ligne/Attache
militaire a la Legation Francaise/a Berlin.”
Hrabia pułkownik Foucauld pełnił rolę
attaché wojskowego ambasady francuskiej
w Berlinie. Wojciech Kossak z pułkownikiem spotykał się wielokrotnie, o czym
wspominał w listach do żony.
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
70

s op oc k i d om au kcy j n y
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Jan Chełmiński
(1851 Brzustów – 1925 Nowy York)

Sanna,

przed 1911 r.

olej na płótnie, 66 × 103 cm
sygn. l. d.: „Jan Chełmiński”
na krośnie papierowa nalepka American
Art Galleries w Nowym Jorku z datą
6 stycznia 1911 roku oraz papierowa
nalepka z numerem: „202”.
estymacja: 150 000 – 190 000 zł
72

Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej, do której uczęszczał w latach 1866–1868. Był
również uczniem Juliusza Kossaka. Od 1873 do 1875 roku naukę kontynuował w Monachium
w Akademii pod kierunkiem Alexandra Strähubera i Alexandra Wagnera. Studia artystyczne
uzupełniał również w pracowni Józefa Brandta i Franza Adama. Po ukończeniu nauki artysta
na stałe przebywał poza granicami Polski, kolejno będąc w Londynie, Paryżu, Petersburgu
oraz Nowym Jorku, gdzie osiadł się na stałe. W swojej twórczości Chełmiński głównie
malował sceny batalistyczne, wojskowe skupiając się na wątkach wojen napoleońskich
oraz legionów polskich. W tych przedstawieniach na pierwszy plan wychodzi kunsztowność
artysty w oddaniu wszelkich detali historycznego umundurowania, zbroi, niestety ze szkodą
dla całej narracji obrazu. W swoich pracach ukazywał również sceny z polowań, rodzajowe.
Był kolekcjonerem broni. Artysta często swoje obrazy wysyłał na wystawy warszawskie.
Jego obrazy należą do zbiorów wielu zagranicznych muzeów, m.in w.: Niemczech, Wielkiej
Brytanii oraz USA.
s op oc k i d om au kcy j n y
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January Suchodolski
(1797 Grodno – 1875 Boim)

Ułani z czasów napoleońskich,
1852 r.

olej, płótno, 52 × 40,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „J. Suchodolski 1852”
na odwrocie ramy papierowa nalepka
skarbowa, aukcyjna oraz nalepki inwentarzowe kolekcji
Pochodzenie:
–k
 olekcja Jana Jędrzejowicza ze
Staromieścia
– dom aukcyjny Agra-Art
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– „ Sto lat malarstwa polskiego”,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1929
Literatura:
– „ Poradnik polskiego kolekcjonera”,
Kraków 2003, s. 51 (il.)
–K
 rystyna Sroczyńska, „January
Suchodolski”, Wrocław 1961, s. 183,
nr kat. 164
–F
 ranciszek Klein, „Sto lat malarstwa
polskiego 1800–1900. Dzieła
artystów nieżyjących”, katalog wystawy,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, Kraków 1929, s. 68,
nr kat. 286
estymacja: 130 000 – 180 000 zł
74

Malarz batalista epoki romantyzmu. W 1810 wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Elementarnej
Artylerii i Inżynierów Wojsk Księstwa Warszawskiego. Tu pobierał pierwsze lekcje rysunków
ręcznych i topograficznych. W tym czasie w kręgu zainteresowania młodego Suchodolskiego
pojawiło się również malarstwo. W 1823 roku został adiutantem generała Wincentego
Krasińskiego. W 1825 roku w Warszawie wystawił dwa obrazy o tematyce historycznej
(„Wzięcie sztandaru Mahometa pod Wiedniem”, „Śmierć Władysława pod Warną”). Brał
udział w powstaniu listopadowym; walcząc po stronie polskiej przekreślił swoją przeszłość
jako wojskowy. Następnie, w latach 1832–1837 rozpoczął studia malarskie w Rzymie
w Akademii Francuskiej u Horacego Verneta. Przebywając we Włoszech malował obrazy
o tematyce historycznej, sceny rodzajowe, pejzaże morskie, a także i sceny orientalne.
W 1837 roku powrócił do Warszawy. W 1839 roku został członkiem Akademii Sztuk
Pięknych w Petersburgu. Tworzył na zamówienie cara. Suchodolski zasłynął jako twórca
obrazów o tematyce batalistycznej, głównie ukazując epizody związane z historią Polski
z XVII wieku oraz kampanii napoleońskiej. Jego obrazy cieszyły się ogromną popularnością
wśród publiczności. Doceniano skrupulatny rysunek, wspaniałe, nasycone barwy, a i przede
wszystkim patriotyczne, podbudowujące treści. Malarz przedstawiał również ówczesne dla
niego wydarzenia o tematyce wojskowej. W kręgu jego zainteresowań stanowiły również sceny
rodzajowe, ukazujące życie ludu czy dworu. Malował również portrety konne. Był jednym
z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w 1860 roku. Jego obrazy
należą do zbiorów Muzeów Narodowych w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu,
Muzeów w Płocku, Lublinie, Toruniu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Lwowskiej
Galerii Obrazów we Lwowie, w petersburskim Ermitażu.
s op oc k i d om au kcy j n y
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January Suchodolski
(1797 Grodno – 1875 Boim)

Biwak. Żołnierze przy ognisku,
ok. 1850

olej, płótno, 35,5 × 48,3 cm
na odwrocie papierowa nalepka z maszynopisem z orzeczeniem wydania obrazu
właścicielowi w 1971 r. podpisane przez
Stanisława Dąbrowskiego
estymacja: 130 000 – 180 000 zł
76

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

„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, cyt. za: B. Czajkowski, „Portret z pamięci”,
Ossolineum 1971, s. 137.

„Jednym z najczęściej podejmowanych przez niego tematów jest Starość
i młodość oraz wiążące się z tą tematyką przedstawienia młodych dziewcząt
oraz starców. Jednym z przyległych tematów dzieł artysty z tego okresu są
przedstawienia wędrowców, ukazywanych pojedynczo, parami, w różnym wieku
bywali też utożsamiani ze św. Krzysztofem. Być może jest to reminiscencja
tematyki syberyjskich zesłańców, których malował niegdyś Malczewski.
W symbolice Hofmana chodziło raczej już o ogólniejsze zmagania z losem,
który rzuca ludzi po całym świecie, nie pozostawiając zazwyczaj wyboru. Sam
artysta w czasie drugiej wojny udał się na tułaczkę, podczas której trafił do
Palestyny, potwierdzając własnym losem wcześniejsze, widoczne w sztuce
przemyślenia.” (fragment ekspertyzy Adama Chełstowskiego Ad-Arte z 2018
roku)

27
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Wędrowcy,

1924 r.

olej, tektura, 67,5 × 96 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Wlastimil Hofman/1924”
do obrazu dołączona ekspertyza Adama
Chełstowskiego Ad-Arte z 2018 roku.
estymacja: 80 000 – 150 000 zł •
78

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

„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej bez
trudu odczytać wszystko: mądrość, głupotę,
szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję,
tęsknotę, nędzę i dostatek.”
Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,
„Walstimil Hofman (1881–1970)”, Warszawa 2007, s. 34.

28
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziadziuś i dziewczynka
olej, sklejka, 33 × 48 cm
sygn. p. g.: „Wlastimil Hofman”
na odwrocie nalepka z krakowskiego
Salonu Sztuki Alfreda Wawrzeckiego
z tytułem pracy
estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
80

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

„Całą mą przeszłość znajdziesz w mych obrazach Podaną ściśle w sposób najwierniejszy
W cnotliwych pięknie oraz grzechu skazach
Nawet i szczegół życia najdrobniejszy”
Wlastimil Hofman, Szklarska Poręba, 19 IX 1959 r.

Hofman, portrecista, tworzył również bardzo wiele autoportretów. Podobnie
zresztą jak jego mistrz – Jacek Malczewski, u którego Wlastimil Hofman
uczył się podczas studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach
1895–1899. Prezentowany „Autoportret” powstał w 1946 roku, namalowany
w Jerozolimie podczas jego wojennej tułaczki przez Wołyń, Stambuł, Hajfę, Tel
Awiw i Jerozolimę. „Analizując je (autoportrety) można zauważyć, że oprócz
dążenia do przedstawienia własnej osobowości i różnych stanów psychicznych,
wyraźnie czytelna jest chęć przedstawienia siebie jako „wybranka muz”,
natchnionego artysty.” (K. Kułakowska, [w:] „Obrazy Wlastimila Hofmana
z kolekcji polskich i czeskich”, Jelenia Góra, Szklarska Poręba 2003, s. 18.).
Współcześni Hofmana pisali „Głęboka poezja i szczery liryzm przepaja każde
jego dzieło. Polot i bujność talentu Hofmana pozwala mu różnorodne rozwiązywanie tego samego tematu, na sięganie do treści o najszerszym zakresie
(„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 28 września 1925 r, (w: B. Czajkowski,
Portret z pamięci, Ossolineum 1970, s. 140.)

29
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret
olej, tektura, 12,5 × 15 cm
sygn. p. d: „Wlastimil/Hofman Jerozolima”
dat. l. d.: „1946”
na odwrocie autorska dedykacja w języku
czeskim z datą 28/V 1946 Praha
estymacja: 10 000 – 13 000 zł •
82

s op oc k i d om au kcy j n y
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Malarz żydowskiego pochodzenia, reprezentant ekspresjonizmu w sztuce. W latach
1908–1914 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa

Artur Kolnik

Mehoffera. Podczas wojny zetknął się z Isidorem Kaufmannem, którego twórczość zrobiła

(1890 Stanisławów – 1971 Izrael)

Portret Żyda,

1919 r.

olej, tektura, 69,5 × 49,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Kolnik/919”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
84

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
Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Jego prace były wystawiane w Nowym Jorku, gdzie zyskały
uznanie tamtejszego społeczeństwa.
s op oc k i d om au kcy j n y

„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”, 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, w uwielbieniu wichrów, szamotań burzliwych i gry
żywiołów na tle morskich przestrzeni. (…) Krytyka zagraniczna mianowała
naszego artystę – poetą barw (…) ”. (Apoloniusz Kędzierski, Władysław Wankie,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1923, nr 19, s. 303.)
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Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Madonna,

ok. 1917 r.

olej, tektura, 45 × 50,5 cm
sygn. p. d.: „Władysław Wankie”
Pochodzenie:
– Kolekcja Marcina Marczewskiego,
Warszawa (przynajmniej do 1989 r.)
– Kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– „Władysław Wankie 1860–1925.
Wystawa monograficzna”, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 1989
Reprodukowany:
– „Władysław Wankie 1860–1925.
Wystawa monograficzna. Katalog dzieł
istniejących i zaginionych”, oprac.
L. Skalska- Miecik, E. Micke, MNW,
Warszawa 1989, s. 78, nr kat. I 46
Prawdopodobnie identyczny z obrazem
Madonna wystawionym w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
w roku 1917.
estymacja: 60 000 – 75 000 zł
86

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP.
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretanii. W 1901 r. osiadł na stałe
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej.
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich
czasopism. Owocem podróży artysty 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
łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy
i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
s op oc k i d om au kcy j n y

W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić dwa okresy stylistyczne.
Pierwszy z wyraźnymi wpływami twórczości Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego, do których pracowni artysta uczęszczał podczas swoich studiów
w Monachium. W tym czasie powstały kompozycje, dla których inspiracją były
wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz. Owocem tych licznych wojaży
były sceny rodzajowe, przedstawiające miejscowych, Tatarów, Kozaków czy
Czerkiesów. Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować kompozycje wyłącznie
pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy Michała Gorstkina-Wywiórskiego
świadczy o jego silnej wrażliwości przekładającej się na doskonałą percepcję
otaczającej go rzeczywistości.
„…malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej obserwacji,
sprawności warsztatowej, wypracowanych rozwiązań formalnych i salonowej
elegancji. (…) Wywiórski był zdecydowanie malarzem naturalistą, który
jedynie od czasu do czasu pozwalał sobie na eksperymenty formalne. Był
zdyscyplinowany, nie improwizował. (…) Przyrodę darzył szacunkiem. Kolorem
posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów”. („Ku morzu
z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski”, katalog III wystawy z cyklu „Polscy
artyści o morzu”, Gdańsk 2005, s. 14).
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Michał Gorstkin Wywiórski

W latach 1883–87 studiował w Akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około

(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r.

Pejzaż – koniec lata,

1916 r.

olej, płótno, 75,5 × 100 cm
sygn. opis. i dat. p. d.: „M. G. Wywiórski /
[Kobalaźka? - nieczytelne]”
estymacja: 70 000 – 100 000 zł
88

przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem,
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem,
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami”
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu,
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
s op oc k i d om au kcy j n y

Bolesław Jan Czedekowski wsławił się jako wybitny portrecista. To właśnie
w swoich portretach znalazł sposób na przekazanie swojej artystycznej wizji.
Artysta na płótnach uwieczniał sylwetki wybitnych postaci związanych ze
światem arystokracji, polityki, sztuki. Jego obrazy były niezwykle cenione,
zarówno przez publiczność, jak i krytykę artystyczną.
„Bolesław Jan Czedekowski uprawia rodzaj sztuki tak mało u nas rozpowszechniony, że nic mający nawet odrębnej nazwy. We Francji nazywa się go „la
peinture mondaine”, dałoby się to przetłumaczyć na polski jako „malarstwo
wielkoświatowe”. Tematem artysty są piękne panie i eleganccy panowie, lubi
wytworne toalety damskie i dobrze skrojone fraki, wykwintne pozy i gesty. (…).
W tym świecie wdzięku i wykwitu obraca się artysta ze swobodą, którą daje mu
wrodzone wyczucie, poparte dużym wyrobieniem; umie podkreślić w portrecie
rysy dodatnie modela, nie wpadając w pochlebstwo, umie uwydatnić elegancję
stroju, unikając ostentacji.” (Wacław Husarski, „Z Zachęty”, Czas, nr 25,
1939, s. 6.)
Czedekowski głównie malował pojedyncze portrety. Podwójne portrety
w twórczości malarza nie należą jednak do rzadkości. Artysta wielokrotnie
malował takie oto kompozycje, w tym także i autoportrety w towarzystwie
żony czy córki. Obrazy te stanowiły wyjątkowy wydźwięk, ukazując wyjątkową
atmosferę intymności i wzajemnych relacji uwiecznionych modeli. Prezentowany podwójny portret, datowany jest przez artystę na 1923 rok. Powstał
więc najprawdopodobniej w Paryżu, w którym to artysta miał swoje atelier
przy Avenue de Breteuil 63. Płótno przedstawia portret kobiety i małego
chłopca. Widać tu pewnego rodzaju przełamanie oficjalnego charakteru, jakże
częstego w malarstwie portretowym. Kompozycja ma charakter swobodny, pozy
modeli są naturalne, niewymuszone. Matka, ciemnowłosa, elegancka kobieta,
w delikatnej żółtawo-złotej sukni z odkrytymi ramionami, w opiekuńczym
geście delikatnie obejmuje małego chłopca, ubranego w czarny mundurek
z białym, rozłożystym kołnierzem. Widać też czuły gest splecionych dłoni
sportretowanych. Całość artysta zbudował miękko malowanymi pociągnięciami
farb. Paleta kolorystyczna obrazu utrzymana jest w ciepłych barwach; tło nie
przytłacza pary modeli.

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem.
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku.
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją
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własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył

Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Matka z synem,

1923 r.

olej, płótno, 130 × 135,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.:
„1923. B. Czedekowsky.”
estymacja: 70 000 – 90 000 zł •
90

w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża,
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela.
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego artystycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych,
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury,
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Ulubionym moim tematem jest czar dworu polskiego oraz problem oświetlenia
słońcem i lampami” pisała Bronisława Rychter-Janowska. Pod urokiem tego
nieprzemijającego czaru polskiego dworu pozostała przez całe swoje długie
artystyczne życie”. Źródłem tej fascynacji był dworek prababci w Jeżowie, gdzie
co roku spędzała wakacje. Jak pisała: „wszystko tu składało się na nastrój
wnikający na wieki w duszę dziecka”.
„W roku 1923 historyk i krytyk sztuki, Artur Schroeder, nazwał Rychter-Janowską „malarką ginących dworków”, ponieważ jej obrazy stanowią ważne
świadectwo ziemiańskiej architektury i tradycji pierwszej połowy XX wieku
(…) Malowała dworkowe wnętrza, jakby chcąc zachować dla potomnych ów
„zaciszny dom przepełniony pięknymi rzeczami” (…) Jak nikt inny potrafiła
oddać sielską atmosferę polskiego dworu. Jej twórczość wyróżnia niezwykła
nastrojowość oraz mistrzowska gra światła”.
Bogdan Podgórski „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska
1868–1953”, Kraków 2015, s. 11, 12, 13.
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Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Wnętrze salonu
olej, tektura, 23,5 × 33,5 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „B. RYCHTER – JANOWSKA”
estymacja: 30 000 – 35 000 zł •
92

Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbego i S. Hollosy’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. Płotna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni.
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych
przedstawieniach dworków.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Wojciech Weiss jest jednym znajczystszych temperamentów malarskich w sztuce polskiej. Radość
kładzenia barw na płótnie, rozkosz malowania jest
dla niego równoznaczna z życiem. Temat, anegdota,
– to tylko pretekst. Być malarzem i tylko malarzem!
Tłomaczyć świat swój i otaczający zapomocą tonów!
Doznawać wrażeń plastycznych! Kolorowych wzruszeń! Weiss to impresjonizm!”
Stanisław Świerz, Wojciech Weiss, „Sztuki Piękne”,
R. 2, 1925–26, s. 145.
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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.
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913

(1875 Leorda w Rumunii –

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

1950 Kraków)

rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego

Helena
olej, płótno, 65,3 × 50,5 cm
sygn. p. d.: „WWeiss.”
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
94

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 kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty,
pejzaże oraz martwe natury.
s op oc k i d om au kcy j n y

„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-
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Kwiaty
olej, tektura, 33,5 × 49 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: „a. Karpińśki”
estymacja: 18 000 – 25 000 zł •
96

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
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Pejzaż,

1934 r.

olej, tektura, 24,5 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech Kossak 1934”
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
98

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

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów

Kwiaty
olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: „EErb”
estymacja: 18 000 – 25 000 zł
100

należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety.
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki.
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb.
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in.
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Erno Erb

Erno Erb

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Na targu

Przekupki

olej, płótno, 51,5 × 74 cm

olej, tektura, 35,5 × 50 cm

sygn. p. d.: „E. Erb”

sygn. p. d.: „E.Erb”

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

102

s op oc k i d om au kcy j n y
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Jednym z częściej pojawiających się motywów w twórczości Feliksa Michała
Wygrzywalskiego są postaci rybaków. Artysta zafascynowany spowitymi
w słońcu wybrzeżami Morza Śródziemnego w swoich obrazach wielokrotnie
przedstawiał postaci stojących w płytkiej wodzie rybaków wyciągających sieci.
„Widać w nich jak na dłoni staranny warsztat malarza, rezultat studiów, jakie
odbył w akademii monachijskiej, uczelni, która szczególne znaczenie przywiązywała do tradycyjnego wykształcenia. Dzięki niemu artysta zyskał umiejętności
doskonałego prowadzenia rysunku, starannego wyważenia kompozycji obrazu
oraz posługiwania się kolorem, który wspomniany rysunek uzupełniał, ale
bywało, że wykraczał poza ściśle przezeń określone ramy. Stając się jakością
samą w sobie.”
(„Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski”. Centralne Muzeum
Morskie, Gdańsk 2013, s. 9.)
Prezentowany na aukcji pastel przedstawia w zupełnie nowej odsłonie tak
ukochany przez artystę motyw. Oto na obrazie Wygrzywalski ukazał sylwetki
czterech mężczyzn w łodzi, których postacie wypełniają niemal cały kadr. Po
lewej, za plecami mężczyzn, widoczna jest pusta błękitna przestrzeń morza
i nieba, stanowiąca tło dla nasyconych, jaskrawych barw rybackich kapot –
żółtej i oranżowej oraz czerwonej czapki i chusty. Obraz wyróżnia się czystym
rysunkiem, ostrym światłocieniem oraz żywą paletą barw. Niepospolita jest też
kompozycja, z rybakami bezbłędnie ukazanymi w trudnym skrócie perspektywicznym, w taki sposób, że widz znajduje się niejako wraz z wiosłującymi
na łodzi – jest wciągany w przestrzeń obrazu. Ekspresyjna forma odpowiada
dynamice podjętego tematu, co podkreśla dodatkowo sugestywny autorski
tytuł – „Morskie wilki”.
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Feliks Michał Wygrzywalski

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K.Marra

(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

i L.Hetericha) oraz Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Rzymie,

Morskie wilki,

1925 r.

pastel, papier, 70,5 × 107 cm
w świetle ramy
sygn., dat. i opis. p. d.: „F.M.Wygrzywalski/”Morskie wilki” 1925”
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
104

zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz współpracował
też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. Malował obrazy
o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf morskich. Malował
nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami świetlnymi.
Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane kadry”
z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą się jego
serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których powracał
po podróży do Egiptu w 1906 r.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Gdybym miał krótko scharakteryzować Iwana Trusza
– nazwałbym go poetą słońca. Słońce z niewyczerpanym skarbem efektów światła dominuje w każdym
jego obrazie; słońce dla niego – idolem; on – jego
kapłan i głośny piewca”
M.Moczulski, „Wiadomości Literackie” – cyt. za: O. Biła, „Słoneczne akordy
w palecie Iwana Trusza” [katalog wystawy], Sopot 2011, s.19

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem
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Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż krymski
olej, płyta, 17 x 17 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Trusz”
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
106

I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczołkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krotki czas kontynuował naukę w ramach
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbego. Po ukończeniu studiów wiele podróżował,
m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody.
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła
artysty ilustrujące życie Hucułów.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

44

W lesie

Iwan Trusz

olej, tektura, 16 × 22 cm

(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

w świetle oprawy
sygn. l. d.: „I.Trusz”

Morze

na odwrocie pieczęci: „JAN HOFFMANN
| Skład farb i materyałów | TRUBU-

olej, tektura; 15 × 20 cm

NALSKA/ LWÓW.” oraz owalny stempel:

w świetle oprawy

„ISKRA & KARMAŃSKI/16/8/KRAKÓW”

sygn. l. d. „Iw. Trusz”

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł
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45
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Zaprzęg zimą
olej, płótno, 52,5 × 76 cm
sygn. p. d.: „I.Zygmuntowicz”
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
110

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”
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
s op oc k i d om au kcy j n y

46

47

Czesław Wasilewski

Adam Setkowicz

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

(1875 Kraków – 1945 tamże)

Sanna

Konie

olej, płótno, 44,5 × 70 cm

olej, tektura, 33 × 61,5 cm

sygn. p. d.: „I.Zygmuntowicz”

sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

estymacja: 10 000 – 15 000 zł
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s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA D z i e Ł s z t uk i

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
113

48
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na wieżę Kościoła
Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Warszawie
olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: „Wł.Chmieliński”
estymacja: 12 000 – 15 000 zł •
114

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 chętnie
malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także pseudonimu
„Władysław Stachowicz”.
s op oc k i d om au kcy j n y

49
Jan Konarski
(1850–1918)

Przejażdżka
olej, tektura, 25,5 × 17,5 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „JKonarski”
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
116

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm.
W latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
s op oc k i d om au kcy j n y

50
Karol Malankiewicz
(1802 w Dzikowie w Galicji –
1877 Paryż)

Ludwik Filip I – król Francuzów
odwiedza budowę fortyfikacji
Paryża, 1843 r.
olej, płótno, 59 × 79 cm
sygn. i dat. l. d: „Ch. Malankiewicz/1843”
Do obrazu dołączona ekspertyza Adama
Konopackiego z 2021 r.
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
118

Był uczestnikiem powstania listopadowego. Po upadku powstania w 1832 roku wyjechał
do Francji. Z początku przebywał w Avignionie, gdzie wykonał m.in. cykl litografii ukazujących przejście polskich uchodźców przez Lipsk. Następnie Malankiewicz przyjechał do
Paryża, gdzie z polecenia artysty Durand-Duclos`a i pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza
został przyjęty do pracowni Antoine´a Grosa. Był współzałożycielem i członkiem Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego oraz Association des Artistes w Paryżu. Następnie nauki
pobierał kolejno u Paula Delaroche`a oraz Horace`a Vernet`a. Swoje prace wystawiał na
paryskich salonach.
s op oc k i d om au kcy j n y

52
Bolesław Jan Czedekowski

51

(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Kazimierz Pochwalski

Raphael Hunter Brandon,

(1855 Kraków – 1940 tamże)

Portret mężczyzny przy biurku,
1930 r.

olej, płótno, 90 × 110 cm
sygn. i dat. l. d.: „Kaz.: Pochwalski 1930”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł
120

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

1932 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. i dat. l. d.: „Czedekowski B. 1932”
na krośnie napis „Raphael Brandon”,
poniżej tabliczka z napisem: „Raphael
Hunter Brandon/1858 – 1934”
estymacja: 10 000 – 15 000 zł •
AUKCJA D z i e Ł s z t uk i
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53

54

Jan Kanty Szwedkowski
(ur. 1799 lub 1809 w Powidzu Księstwo

Piotr Le Brun

Poznańskie – ?)

(1802–1879 Warszawa)

Portret dziewczyny,

1839 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygn. i dat. p. g.: „J. Szwedkowski 1839.”
estymacja: 45 000 – 60 000 zł
122

W latach 1823–1828 uczył się na wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego.
Brał udział w powstaniu listopadowym. Po 1831 roku wyjechał do Francji. W Paryżu podjął
studia malarskie, a jego nauczycielem był Antoine-Jean Gros. Swoje prace wystawiał na
paryskich wystawach w m.in. 1837 i 1846 roku. Szwedkowski był autorem przede wszystkim
historycznych scen (m.in. obraz „Hołd carów Szujskich”). Prace tego artysty to ogromna

Portret kobiety z perłami
olej, płótno, 46 × 38 cm (owal)
sygn. u dołu po lewej: „P. Lebrun”
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

rzadkość na rynku sztuki.
s op oc k i d om au kcy j n y

Malarz, litograf, topograf wojskowy. Pochodził z francuskiej rodziny, która osiadła w Polsce.
W 1818 roku zapisał się na studia prawnicze na Uniwersytecie warszawskim. Rok później
przerwał studia i wstąpił do wojska. Podczas służby pracował nad mapą topograficzną
Królestwa Polskiego. Po otrzymaniu dymisji w 1831 roku wyjechał na dwuletnie studia
artystyczne do Rzymu. Rodzina Le Bruna utrzymywała bliskie kontakty z rodziną Chopinów.
W 1819 roku, w Warszawie, jeszcze jako student prawa, wystawił swoją kopię ze sztychu
„Miłość wiedziona przez płochość”. Kolejne prace pokazywał głównie na warszawskich
wystawach. We wczesnym okresie swoje twórczości artysta malował portrety oraz kopie
obrazów dawnych mistrzów m.in. Rembrandta, Rafaela i Rubensa. Następnie zwracał się
przede wszystkim ku motywom religijnym. Obrazy Le Bruna znajdują się m.in. w kolekcji
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie.
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach,
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace

55

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

Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Portret Zofii Reiss,

1917 r.

olej, płótno, 41,5 × 30,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „ZMenkes / 917.”
estymacja: 40 000 – 50 000 zł •
124

w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety,
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla.
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
s op oc k i d om au kcy j n y

Panią Struzikową, żonę urzędnika magistrali krakowskiej sportretował Żarnecki
w swojej pracowni. Córka Żarneckiego Barbara, rozpoznała tę wytworną,
wyjątkową damę z obrazu. Wspominała, iż Struzikowa kilkukrotnie przychodziła
pozować do pracowni ojca, za każdym razem ubrana w inną kreację, czym
strasznie denerwowała malarza. Artysta ostatecznie zabronił jej zmieniać ubiór
i została sportretowana w stylistyce ówczesnej mody Art Déco. (informacje
dzięki uprzejmości kolekcjonera Andrzeja Cerlińskiego).

56
Stanisław Żarnecki
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Portret Pani Struzikowej,

1929 r.

olej, płótno, 150 × 114 cm
sygn. i dat. l. d.: „Stanisław Żarnecki/1929”
Wystawiany:
– „Wystawa doroczna malarstwa polskiego
i europejskiego”, 1.08.-30.09.2013,
Sopocki Dom Aukcyjny
estymacja: 30 000 – 40 000 zł •
126

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W trakcie studiów zmienił
nazwisko z powodów wyznaniowych – przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego
chrzestnym był ówczesny rektor akademii – Julian Fałat. W latach 1914–15 mieszkał
i pracował w Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku austriackim, gdzie portretował wiele
osobistości wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię.
W 1921 r. wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie malował wiele
portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie
zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie
wiele portretów krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym
obserwatorem, co uczyniło go genialnym portrecistą.
s op oc k i d om au kcy j n y

Oferowany w katalogu obraz stanowi kwintesencję credo artystycznego Antoniego Kozakiewicza. Implikuje umiejętność głębokiego odczuwania natury
przez artystę, który swoje wrażenia następnie drobiazgowo przelewał na
płótno oraz skierowanie zainteresowania w poszukiwaniu malarskich tematów
w stronę mieszkańców wsi i ich prostolinijnego życia w bliskości z przyrodą.
W dużej mierze wynikało to z charakteru artysty. W tekście poświęconym
osobie Kozakiewicza, malarka Michalina Janoszanka wspominała: „Malował
obrazy, których treść ujmował pogodnie, jako że sam był słoneczny sercem.
(…) Był to człowiek naturalny – prostolinijny, zupełnie zwyczajnie żyjący
w codzienności, bez żadnych sztucznych nastrojów i niby to artystycznych
fanaberii. (…) Miłośnik natury, zrozumieniem piękna zamkniętego w całym
wszechświecie, wielbił Stwórcę” (M. Janoszanka, Antoni Kozakiewicz, „Tęcza”
1938, nr 19, s. 7). W twórczości artysty krytycy dostrzegali też silną inspirację
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dziełami Austriaka Ferdinanda Georga Waldmullera, głównego reprezentanta

Antoni Kozakiewicz

teczne Kozakiewicza oddziałały jednak nie tyle nauki akademickie, ile studja

biedermeierowskiego malarstwa rodzajowego: „Na ukształtowanie się osta-

(1841 Kraków – 1929 tamże)

nad sztuką zmarłego niedawno Waldmüllera, zwłaszcza nad jego obrazami

Dziewczynka z gniazdkiem,

się łatwo, Waldmüller był bowiem prekursorem owego malarstwa rodzajowego

z życia ludu, budzącymi podówczas gorący zachwyt. Zachwyt ten tłumaczy

ok. 1885 r.

o tematach ludowych, o drobiazgowem „holenderskim” wykończeniu i sporej
dozie realizmu, które wkrótce osiągnąć miało w Niemczech tak ogromne

olej, deska mahoniowa, 45 × 35 cm

powodzenia, a które silnie oddziałało na ukształtowanie się i naszej również

sygn. p. d.: „Antoni Kozakiewicz/

szkoły realistycznej”. (W. H., Ś. p. Antoni Kozakiewicz, „Tygodnik Ilustrowany”

Monachium”

1929, nr 3, s. 55.). Oferowany na aukcji obraz wywołuje przyjemny odbiór

na odwrocie stempel: „ALenck/MÜN-

u widza. Scena rozgrywa się w ogrodzie, w którym prężą się namalowane

CHEN”

z botaniczną dokładnością długie łodygi malw i słoneczników. Na drugim planie

oraz nalepki: – z Muzeum im. Jacka Mal-

widać porzucone grabie i konewkę, której szczegółowemu opracowaniu artysta

czewskiego w Radomiu z opisem pracy:

poświęcił dużo uwagi, dając warsztatowy popis w umiejętnym odwzorowaniu

-nalepka wystawowa z wystawy „Pejzaż

świetlnych refleksów na metalicznej powierzchni. Bohaterką kompozycji jest

w malarstwie polskim od poł. XIX do poł.

bosa dziewczynka, która przerwawszy pracę z zaciekawieniem przygląda się

XX wieku”, maj-wrzesień 2011 z oraz

znalezisku w postaci ptasiego gniazda. Obraz został namalowany podczas

z Muzeum im. Jacka Malczewskiego

pobytu Kozakiewicza w Monachium, nazywanym podówczas „Atenami nad-

w Radomiu z opisem obrazu

izarskimi”, gdzie spędził lata 1871–1900. Tam też spotkał się z przychylnym
odbiorem swych prac wśród społeczeństwa: „jego niewielkie, drobiazgowo

Wystawiany:

wykończone obrazy rodzajowe lub, rzadziej, rodzajowo-historyczne, należały

– „ Pejzaż w malarstwie polskim od poł.

do najbardziej poszukiwanych i najchętniej kupowanych” (W. H., Ś. p. Antoni

XIX do poł. XX wieku”, maj-wrzesień

Kozakiewicz, „Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 3, s. 55).

2011, zorganizowana przez Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
maj-wrzesień 2011
– „ Malarstwo polskie XIX i XX wieku
z kolekcji Prywatnych”, Muzeum im.
Oskara Kolberga w Przysusze, Oddziale
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
29.07–25.09.2007
Reprodukowany:
– „ Malarstwo polskie XIX i XX wieku
z kolekcji Prywatnych”, Przysucha
2007, [kat. Wystawy w Muzeum im.
Oskara Kolberga w Przysusze, Oddziale
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,
29.07–25.09.2007], s. 13.
Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w Akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871.
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety,
pejzaże, a także obrazy o treściach historycznych, a zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m.in. w Wiedniu,
Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych
i Anglii.
s op oc k i d om au kcy j n y

58
Józef Szermentowski
(1833 Bodzentyn – 1876 Paryż)

Nokturn
olej, płótno naklejone na tekturę,
23 × 32 cm
sygn. l. d.: „J.Szermentowski.”
na odwrocie orzeczenie dra Kazimierza
Buczkowskiego z 1946 r.
Reprodukowany i opisywany:
Encyklopedia Sztuki Polskiej, Kraków
2002, s 634.
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
130

Uważany za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy-pejzażystów. Swoje pierwsze
lekcje rysunku pobierał u Franciszka Kostrzewskiego, następnie naukę kontynuował w SSP
w Warszawie u. m.in. Wojciecha Gersona. Nauki uzupełniał na prywatnych lekcjach
u Juliusza Kossaka. W 1860 roku po otrzymaniu stypendium wyjechał do Paryża, gdzie
mieszkał do końca życia. W tym czasie dwukrotnie odwiedzał Polskę, m.in. w 1868 roku,
kiedy to wyjechał w Tatry, a owocem tej podróży były nastrojowe pejzaże z tych okolic. We
Francji współpracował z grupą francuskich artystów z okolic Fontaineblau, przez co zyskał
przydomek „polskiego barbizończyka”. W swojej twórczości Szermentowski malował pejzaże
– przede wszystkim były to malowane z pamięci polskie krajobrazy, często wzbogacane
sztafażem w postaci małych wiejskich kościółków, chat. Jego prace wyróżniały się niezwykłą
wrażliwością na detal, kolor. Szermentowski swoje prace prezentował w krakowskim TPSP,
w Zachęcie, a także i na wystawach paryskich, londyńskich oraz wiedeńskich. Obrazy artysty
należą do zbiorów Muzeów Narodowych w Krakowie, Kielcach, Warszawie.
s op oc k i d om au kcy j n y

59
Paul Wilhelm Meyerheim
(1848 Berlin – 1900 tamże)

Pejzaż nad Mozelą
olej, deska, 21 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Paul W Meyerheim
1898 (?)”
na odwrocie czerwona pieczęć lakowa
oraz pieczątka Muzeum Gdańska (Ratusza
Gdańskiego Miasta)
Wystawiany:
– „ Dalekie światy. Bliskie strony”,
Muzeum Gdańska, Galeria Palowa,
4 marca – 6 czerwca 2021 r.
estymacja: 13 000 – 20 000 zł
132

Malarz rodzajowy, pochodzenia niemieckiego, sławę zyskał jako nastrojowy pejzażysta.
Pochodził z gdańskiej rodziny o tradycjach artystycznych – jego ojcem był Wilhelm Alexander
Meyerheim (1815–1882). Związany z berlińskim życiem artystycznym, gdzie swoje prace
wystawiał w latach 1868–1895. Paul Wilhelm wiele podróżował, wyjeżdżając m.in. do:
Ingolstadt, Wrocławia, Darmstadtu, Antwerpii, Gdańska, Norymbergii, Ulm, Stuttgartu,
znad Renu i Jeziora Bodeńskiego. Owocem tych licznych podróży były malownicze widoki,
zachwycające oddaniem szczegółów architektonicznych. Był również autorem wielu portretów,
w tym portretu cesarza Wilhelma I.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk-1868 Berlin)

Wrak na brzegu
olej, płótno, 28 × 22 cm
sygn. p. d.: „E.Hildebrant”
na krośnie pieczątka z Ratusza Gdańskiego Miasta
Wystawiany:
– „ Sto lat malarstwa w Gdańsku
1850–1950”, Muzeum Sopotu 2013 r.
– „ Eduard Hildebrandt, 200 lecie urodzin
artysty”. Ratusz Staromiejski 9 kwietnia
– 5 maja 2019
– „ Dalekie światy. Bliskie strony”,
Muzeum Gdańska, Galeria Palowa,
4 marca – 6 czerwca 2021 r.
Reprodukowany:
– „ Eduard Hildebrandt, 200 lecie urodzin
artysty” [wstęp: Stanisław Seyfried],
Gdańsk 2019, s. 6
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wprowadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).
s op oc k i d om au kcy j n y

Malarz marynista i pejzażysta. W latach 1837–38 studiował w akademii berlińskiej w pra-
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cowni G. Schadowa, następnie w Paryżu u Isabey’a i E.M.E. Lepoittevina. W latach 1842–43
przebywał we Włoszech. W 1943 r. powrócił do Berlina, gdzie osiadł na stałe. Wiele podró-

Ludwig Hermann

żował, m.in do Francji, Włoch, Wenecji. Wśród tematyki poruszanej przez malarza znajdują

(1812 Greiswald – 1881 Berlin)

W miasteczku portowym,

się głównie przedstawienia marynistyczne oraz widoki architektury miejskiej z Holandii,
1851 r.

olej, płótno, 65 × 94 cm
sygn. i dat. l. d.: „HERMANN/1851”
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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Belgii, Normandii czy Pomorza. Malowane z rozmachem, zachwycające malowniczością,
urokliwe miasteczka nadmorskie były wielokrotnie prezentowane na wystawach, zwłaszcza
w Londynie, gdzie artysta wystawiał w latach 1862–73. Obecnie jego obrazy znajdują
się w wielu muzeach, galeriach i kolekcjach prywatnych, m.in. w Muzeum Narodowym
w Gdańsku, pałacu Friedenstein w Gotha, Kunsthalle w Hamburgu, ponadto w Lubece,
Rotterdamie, Londynie, Pradze czy w Mülhausen.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Scena ogrodowa,

1887 r.

olej, tektura, 26,5 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: „K. Pochwalski Błudniki
1887”
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
138

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w akademii
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał rownież we Wiedniu
i w Paryżu. Podrożował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej akademii. Malował
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądow w sztuce.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Hiacynt Alchimowicz
(1841 Dziembrów – po 1897)

Wybrzeże
olej, płótno naklejone na tekturę,
30,5 × 47,5 cm
sygn. p. d.: „H. Alchimowicz”
estymacja: 16 000 – 25 000 zł
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W 1863 roku jako uczestnik powstania styczniowego, emigrował do Francji. W 1872 r.
podjął studia malarskie w Perpignan, które kontynuował w Paryżu. Po studiach osiadł
w Perpignan, ucząc rysunku w tamtejszych szkołach. Z powodzeniem uczestniczył w wielu
wystawach we Francji, a także we Lwowie w 1894 r. i w warszawskim TZSP w 1901
i 1904 roku. Specjalizował się w technice akwareli. Tworzył pejzaże, często ze sztafażem,
portrety, sceny rodzajowe.
s op oc k i d om au kcy j n y

65
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Na morzu,

przed 1938

olej, tektura, 35 × 51 cm
sygn. l. d.: „WIKTOR KORECKI.”
na odwrocie centralnie umieszczona
nalepka (druk, tusz, pieczęć): „MAGAZYN
ARTYSTYCZNY I SALON OBRAZOW |
JULIANA BUROFA, Warszawa, Nowy
Świat 47 | No 3423 Autor Korecki |
Tytuł morze Rodzaj dzieła ole[j] | Cena
Własność Salonu | data 16.VII.”
estymacja: 10 000 – 15 000 zł •
142

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,
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
s op oc k i d om au kcy j n y

66
Władysław Lam
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Pejzaż leśny
olej, tektura, 46 × 60 cm
sygn. p. d.: „W.Lam”
estymacja: 10 000 – 20 000 zł •
144

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Mehoffera. W okresie międzywojennym wykładał rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś
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
zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi
płaszczyznami barwnymi.
s op oc k i d om au kcy j n y

„[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie grzeszą. Są
tradycjonalistami, ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą albo
w ślad za najmłodszymi kierunkami w sztuce francuskiej, albo samodzielnie
rozwiązują problemy malarskie i rzeźbiarskie [jest] Hayden, który najwyraźniej i najinteligentniej korzysta z wpływów sztuki Cezanne’a i Gauguina, ale
[wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną oryginalność w dekoracyjny
harmonizowaniu plam barwnych (...).”
A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwów), 1912, t. I, z. 2, s. 68
(pokrewny tekst w: idem, Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura
i Sztuka” 1912, nr 12 (dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
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
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przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

W parku,

1931 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. p. d.: „Hayden/1931”
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
146

H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie
do obserwacji natury.
s op oc k i d om au kcy j n y

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

Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Droga we wsi,

ok. 1934 r.

olej, płótno, 46,5 × 56 cm
sygn. l. d.: „H.Epstein”
estymacja: : 45 000 – 50 000 zł
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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 Musee National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Musee des Beaux-Arts
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cezanne’a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie
do obserwacji natury.
s op oc k i d om au kcy j n y

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

Aleja drzew,

lata 30-te XX w.

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: „H.Epstein”
Wystawiany:
– „Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Epstein”, Villa la Fleur, Konstancin- -Jeziorna,
18 września – 31 grudnia 2015
Reprodukowany:
– Artur Winiarski, „Henri Epstein, katalog
wystawy”, Villa la Fleur, Warszawa 2015,
s. 159, nr kat. 86
estymacja: 45 000 – 60 000 zł
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan,
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie
do obserwacji natury.
s op oc k i d om au kcy j n y

Dominującą grupę dzieł w twórczości Epsteina z l. 30. XX w. są sceny przedstawiające
rybaków przy pracy. Wiadome jest, że w 1931 r. artysta przebywał w Bretanii, w miejscowości
Concarneau oraz wypływał na przybrzeżną wyspę Belle-Ile-en-Mer, skąd przywoził liczne
akwarele, inspirowane tym tematem. Motyw portów i rybackich wiosek obecny w dorobku
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malarza wskazuje na niesłabnące u artysty zainteresowanie człowiekiem w określonym

Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie,

1930 r.

olej, płótno, 33,3 cm x 40,5 cm
sygn. l. d.: „H Epstein/1930”
estymacja: 28 000 – 35 000 zł
152

środowisku i stanowi niejako kontynuację studiów, w których przyglądał się pastuchom
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na polach Owernii i przekupkom na targu w Saint-Jean-de-Luz. Znaczna ilość obrazów

Henryk Epstein

o tematyce portowej przysporzyła Epsteinowi przydomek „malarza portów rybackich”, zaś

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

jego twórczość z tego czasu została zdefiniowana przez krytykę jako „błękitny okres”.
„W każdej ze swoich wypraw Epstein nie tylko potrafi odkryć istotę krajobrazu, ale też maluje
ludzi, przedstawiając ich codzienność oraz relacje, wydobywając w ten sposób lokalny koloryt
nie tylko miejsca, ale i społeczności.”
Henri Epstein, [seria: Mistrzowie Ecole de Paris], Warszawa 2015, s. 47.
s op oc k i d om au kcy j n y

Na nabrzeżu
olej, płótno, 27 × 35 cm
sygn. p. d.: „H.Epstein”
estymacja: 22 000 – 30 000 zł
AUKCJA D z i e Ł s z t uk i
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Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi
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
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.
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Dama z parasolką
olej, płótno, 41 × 33,5 cm
sygn. p. d.: „S. Eleszkiewicz”
estymacja: 44 000 – 55 000 zł •
154

W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często
budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Ogromnie interesuje mnie architektura, zagadnienia perspektywy i rozwiązań
przestrzennych. Nic dziwnego, przez tyle lat żyłam i współpracowałam z kubistą. Mimo to moje malarstwo nie należy do żadnej szkoły. Nie jestem ani
kubistką, ani naturalistką, ani impresjonistką, ani surrealistką. Po prostu pragnę
wyrażać poetyckość i chcę, żeby wynikała nie z literatury, nie z tematu, ale
z treści plastycznej obrazu.” (H. Kowzan, Baśń barw, „Świat” 1956 nr 41, s. 1.)
„Od lat 30. właściwie do końca kariery malarstwo Halickiej będzie się opierać
na linii, na rysunku, za pomocą którego tworzy swój świat – odrealniony,
bajkowy, choć oparty na rozpoznawalnych motywach. Jest to świat poezji
rzuconej na papier i płótno.” (K. Zagrodzki, „Alicja Halicka”, seria Mistrzowie
E’cole de Paris, Warszawa 2011, s. 33.)
Pejzaż, w szczególności zaś widoki miejskie, zaczął dominować w twórczości
artystki od lat 30. XX w. Malarka była niejako zmuszona przez swojego męża,
Louisa Marcoussisa – także kubisty, do porzucenia skądinąd udanych i dobrze
przyjętych przez krytykę kompozycji kubistycznych i odnalezienia nowej
ścieżki plastycznego wyrazu. Pierwsze „pejzaże” pojawiły się w serii gwaszy,
które Halicka przywiozła z podroży po Kazimierzu w latach 1919–1921,
jednak pełniły rolę tła dla przedstawień. W latach 30. XX w. skierowała swoje
zainteresowanie ku architekturze i ulicom Paryża. Odtąd nieco odrealnione,
utrzymane w lirycznej nastrojowości pejzaże miejskie będą rysem rozpoznawczym twórczości Halickiej.
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Paryż. Ogrody Tuileries
olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. (dwukrotnie) l. g.: „Halicka”
na odwrocie na górnej listwie krosna
(długopisem): „24 LES TUIERIES [sic!]
(II) XXIV”, na prawej listwie krosna (ołówkiem): „SK 2”; na dolnej listwie krosna
(ołówkiem): „WIATR”, obok nieczytelny
napis i rysunek profilu ramy [?]; na lewej
listwie krosna nalepka paryskiej agencji
celnej; obok pieczęć odnosząca się do
rozmiaru podobrazia: 8 F.
estymacja: 30 000 – 40 000 zł •
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s op oc k i d om au kcy j n y
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Kwiaty w wazonie
olej, płótno, 78 × 106 cm
opis. p. d.: „W.Terlikowski”
estymacja: 30 000 – 40 000 zł •
158

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

„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)

Kwiaty
olej, płótno, 55 × 38,5 cm
sygn. p. d.: W. Terlikowski
estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
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s op oc k i d om au kcy j n y

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych
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Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Martwa natura z kwiatami
i figurką, ok. 1930 r.
olej, płótno, 61 × 50 cm
sygn. p. g.: „Aberdam”
estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
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w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem,
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze
sztafażu. Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries.
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in.
L. Chwistka i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety,
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą
ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
s op oc k i d om au kcy j n y

„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)

Uliczka,

1945 r.

olej, płótno, 45 × 56 cm
sygn. i dat. p. d.: „Grunsweigh 1945”
Wystawiany:
– Nathan Grunsweigh. Mistrzowie École de
Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna,
16 maja – 12 września 2020
Opisywany i reprodukowany:
– Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de
Paris”, Warszawa 2020 r., kat. nr 47, il.
str. 138–139.
estymacja: 25 000 – 35 000 zł •
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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
i martwe natury. W twórczości jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza
Cezanne’a, a także kubizmu.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Sztuka to wyrażenie wrażenia. Już wobec tego obiekt
jest absolutnie konieczny do wydobycia obrazu.
Pomiędzy wrażeniem a wyrażeniem pośredniczy
u artysty podświadomość i dlatego dzieło jest zagadnieniem duchowym, a nie fotograficzną imitacja
obiektu. Każdy temat może zostać namalowany, o ile
artysta zgłębił go na sposób duchowy”.
Joseph Pressman [w:] Artur Winiarski, „Joseph Pressmane,
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 2019, s. 5.
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Pejzaż,

1967 r.

olej, płótno, 33 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: „J.Pressmane 67”
na odwrocie opisany: „Paysage avant sa
mort”
Wystawiany:
– Joseph Pressmane. Mistrzowie École de
Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna,
18 maja – 28 września 2019
Opisywany i reprodukowany:
– Artur Winiarski, „Joseph Pressmane,
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa
2019, kat. nr 97, il. str. 172–173.
estymacja: 25 000 – 30 000 zł •
166

Malarz – grafik pochodzenia francusko- polskiego, związany z kręgiem Ecole de Paris. Studia
artystyczne odbył we lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Warszawie.
Wiadomo, że w 1925 roku podróżował na Bliski Wschód i Palestynę. Echa tych podroży
są uwidocznione w późniejszych obrazach artysty. W 1927 roku osiadł w Paryżu. Otrzymał
francuskie obywatelstwo. Malował w stylistyce ekspresjonistycznej, tworząc kompozycje
o intensywnej palecie barw i starannym rysunku, tworząc pejzaże, studia portretowe.
W pracach tych widać wyraźny wpływ malarstwa Paula Gauguina czy Paula Cezanne’a.
W 1932 roku poznał wielkiego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, ktory został
jego mecenasem.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Wazon z kwiatami,

1962 r.

olej, sklejka, 38 × 31,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „J.Pressmane 62”
Wystawiany:
– J oseph Pressmane. Mistrzowie École de
Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna,
18 maja – 28 września 2019
Opisywany i reprodukowany:
–A
 rtur Winiarski, „Joseph Pressmane,
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa
2019, kat. nr 99, il. str. 115.
estymacja: 22 000 – 30 000 zł •
168

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

80
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj – 1951 Paryż)

Wenecja – Widok na Bazylikę
Santa Maria della Salute, 1925 r.
olej, płótno, 65 × 93 cm
sygn. i dat. p. d.:
„1925/ W. de Terlikowski”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
170

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

„W swoim stylu Terlikowski nie jest podobny do żadnego artysty i nie zawdzięcza nic jakiejś
szkole, nie jest dłużnikiem żadnej estetycznej tendencji – ani z przeszłości, ani współczesnej.
Więc proszę nie starać się szukać u niego wiedzy, zdobytej kultury. Znajdziecie tu Państwo
jedynie bardzo osobistą wizję, która przekraczając utarte granice, wybucha z żywiołową
spontanicznością. Przede wszystkim nie szukajcie w jego malarstwie intelektu pewnie
dokonującego wyboru swej drogi, środków wyrazu, swej rzeczywistości. Tu panem jest
tylko intuicja. Nie ma przypomnień, odnoszeń tak pomocnych w wytyczeniu granic, nie ma
ułatwień służących orientacji przewodników. Ktoś powiedział – Guillaume Janneau, o ile
sobie przypominam – że w obliczu natury Terlikowski jest zupełnie dziewiczy. To właśnie
to. Terlikowski operuje na gorąco, proszę mi wybaczyć tę chirurgiczną metaforę. Ustawia się
naprzeciwko wybranego motywu, przygląda mu się uważnie i kształtuje swą kompozycję na
żywo. Nie ma ochłodzenia entuzjazmu, nie ma momentu zatrzymania w uniesieniu twórczym
poprzez spokojnie pracę, w schronieniu pracowni. Ten wielki entuzjasta nigdy nie uszczuplił
swego potencjału radości końcowymi owymi wykończeniami, wygładzeniem całości. [...] Nie
oglądając się na nic, podczas jednego seansu, przez parę godzin, bez odczucia znużenia, bez
zmęczenia, artysta maluje swój obraz – niezależnie od jego rozmiarów, od wagi tematu, od
istoty przedstawianych szczegółów, od trudności, jakie przedstawia rozwiązanie problemów
malarskich”.
J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951).
Malarstwo. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj – 1951 Paryż)

Bukiet kwiatów,

1916 r.

olej, płótno, 33,5 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.:
„1916 / W. de Terlikowski.”
estymacja: 10 000 – 15 000 zł •
172

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

„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)

Pejzaż nadmorski/Portret kobiety
(obraz dwustronny)

olej, płótno, 61 × 50,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Terlikowski”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
174

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

„Absolutną antytezą Boznańskiej zwłaszcza
w sensie indywidualności wzrokowej i technicznej – jest Terlikowski, przez krytyków francuskich
za pogrobowca impresjonizmu uważany. I on
wprawdzie nie precyzuje konturów rysunkiem
linijnym, i on podporządkowuje swoją wyobraźnię przypadkowym wrażeniom optycznym, lecz
krajobrazy jego i kwiaty malowane są kolorami
o wyraźnie określonych barwach i o silnym napięciu walorów świetlnych, kolorami kładzionymi
na płótno szerokim gestem szpachli.”
Z.S. Klingsland, Malarze polscy w Paryżu, w: „Sztuki Piękne”, IX, 1933.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż z domem
olej, płótno, 60 × 82 cm
sygn. p. d.: „W.Terlikowski”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
176

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

84

85

Władysław Jahl

Władysław Jahl

(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Akt

Orszak Bachusa

olej, płótno, 118,5 × 44 cm

178

sygn. l. d.: „Jahl”

olej, tektura, 118,5 × 44 cm

Do obrazu dołączona dokumentacja

Do obrazu dołączona dokumentacja

badawczo – konserwatorska prof. Dariusza

badawczo – konserwatorska prof. Dariusza

Markowskiego z UMK w Toruniu

Markowskiego z UMK w Toruniu

z 2020 roku.

z 2020 roku.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł •

estymacja: 8 000 – 15 000 zł •
s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA D z i e Ł s z t uk i

Studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie. W Paryżu uczył się malować,
w Hiszpanii pobierał nauki u Józefa Pankiewicza (od ok. 1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale
często jeździł do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf
Teatru Odeon w Madrycie. Związany ze środowiskiem Ecole de Paris – był zaprzyjaźniony
m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Melą Muter – wystawiał na paryskich Salonach, a także
w Madrycie, Rzymie, Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka
ukształtowała się w kręgu wpływów Pankiewicza, środowiska Ecole de Paris oraz fascynacji
barokowym malarstwem hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El Greca. Duży zbiór prac artysty
zaginął w Paryżu w czasie wojny.
179

Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach
1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do
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Pinchus Krémegne
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Pejzaż z Ceret
olej, płótno, 54 × 64 cm
na odwrocie napis: „PAYSAGE DE CERET”
oraz pieczęć: „Vente Kremegne”
estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
180

Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznał się z Chagallem, Legerem,
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił
trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu.
Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. osiadł w Ceret, podróżował
do Paryża, a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości
malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością Cezanne’a i Van Gogha. Malował
przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty.
Początkowo artysta sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił.
Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu oraz w Londynie,
Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk
Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina
w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.
s op oc k i d om au kcy j n y

„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. (…) Prawa plastyczne (…) stworzone przez artystę, czy są one już
znane, czy rewelacyjnie odkrywcze – muszą dotrzeć
do widza, by on mógł żyć życiem tego świata. Inaczej
dzieło stwarza doznanie, a nie przeżycie”.
Eugeniusz Eibisch [w:] „Współcześni malarze polscy”,
[red.] S. Samborski, Warszawa 1957
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Eugeniusz Eibisch

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa

(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20

Portret kobiety
olej, płótno, 85 × 66,5 cm
sygn. l. d.: „Ebiche”
estymacja: 50 000 – 70 000 zł •
182

w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu,
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
s op oc k i d om au kcy j n y

„Obrazy prof. Zawadowskiego rysowane są
kolorem: przejrzyste, szerokie pociągnięcia
budują obrazy o mocnym nasileniu barwnym,
zimny błękit i zieleń szmaragdowa przeciwstawiane są czerwieniom w kompozycjach
figuralnych czy pejzażach z południa.”
(F. Lilpop Krance, Wystawy paryskie. E Vuillard. Polscy artyści,
„Gazeta Polska”1938, nr 168.)
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Jan Wacław (Zawado)
Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 1982 Aix-enProvence)

Pomarańcze,

1936 r.

olej, płótno, 38 × 55 cm
sygn. u dołu: „Zawado”
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie
z 1975 z tytułem obrazu: „Pomarańcze,
1936”
Wystawiany:
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1975 r.
estymacja: 10 000 – 20 000 zł •
184

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza.
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u:
F.Légerem, A.Modiglianim i L.Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.).
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne`a. Początkowo malował
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla,
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Anders Andersen-Lundby

W wieku 20 lat osiedlił się w Kopenhadze, gdzie odkrył malarstwo pejzażowe. Odbył wiele

(1840 Lundby – 1923 Monachium)

podróży artystycznych nad jezioro Starnberg oraz do północnych Włoch. W 1876 roku osiedlił

Przeprawa z parowca
olej, płótno, 76 × 114,5 cm
sygn. l. d.: „A.Andersen Lundby”
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
186

się w Monachium, gdzie uczestniczył w wielu wystawach. W jego twórczości dominują
krajobrazy śródlądowe, rzadziej pojawia się też tematyka marynistyczna. Andersen-Lundby
zyskał miano wirtuoza w malowaniu śniegu, a także wody. Ceniono go za znakomitą
umiejętność zastosowania kolorów, za pomocą których potrafił w mistrzowski sposób oddać
nastroje różnych pór roku. Jego dzieła znajdują się w zbiorach publicznych, m.in. w Nowej
Pinakotece w Monachium.
s op oc k i d om au kcy j n y

O swojej miłości do morza i przysiędze poświęcenia swojego
talentu marynistyce Mokwa wspominał po latach: „Wie Pan,
otwarte, pełne morze zawsze robiło na mnie potężne wrażenie.
Stojąc twarzą w twarz z żywiołem, miałem uczucie, że stoję
przed obliczem samego Boga. Właśnie wtedy, podczas bitwy
zrozumiałem, że mój los, los Polski i morza jest nierozerwalnie
połączony. „Jeśli Polska się odrodzi, to wówczas cały mój talent,
wszystkie moje myśli, całą moją duszę i całe moje życie poświęcę
morzu. Tak mi dopomóż, Boże wszechmogący”
Marian Mokwa
[w:] K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r. s. 73

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu,
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łodzie na brzegu
olej, płótno, 65 × 120,5 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
188

czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r.
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy,
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii,
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską.
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ
zniszczeniu w 1939 roku.
s op oc k i d om au kcy j n y

„Maluje do dziś, ponieważ nigdy nie
odnosiłem wrażenia, aby któryś z moich obrazów miał cechy doskonałości.
Umówmy się – doskonałośc można rozpatrywać tylko i wyłącznie w kategoriach
abstralcji. Sama doskonałość jest martwa.
Jest stanem skończonym, ale mogącym
się dalej roziwjać. Artysta doskonaly to
artysta „umarły”. A ja żyję”
Marian Mokwa
[w:] K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r. s. 108
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Na brzegu
olej, płótno, 66 × 129 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”
estymacja: 20 000 – 30 000 zł •
190

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

„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 (…) 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

92
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Klif
olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”
estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
192

s op oc k i d om au kcy j n y
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Szyper
olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”
estymacja: 15 000 – 20 000 zł •
194

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

94
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

Nad brzegiem
olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie nalepka artysty
estymacja: 8 000 – 13 000 zł •
196

Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
s op oc k i d om au kcy j n y
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Droga,

ok. 1970 r.

olej, płyta, 31,5 × 100 cm
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
Pochodzenie:
– Kolekcja Hotelu Grand Sopot w Sopocie
– Kolekcja prywatna
estymacja: 7 000 – 10 000 zł •
198

s op oc k i d om au kcy j n y
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kobieta tuareska
olej, płyta, 70 x 50 cm
sygn. wzdłuż prawej krawędzi:
„H. Baranowski”
na odwrocie nalepka autorska
estymacja: 7 000 – 10 000 zł •
200

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

97
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Gdańsk
olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty
estymacja: 7 000 – 10 000 zł •
202

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M.
Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie
spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej
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Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł

Eugeniusz Dzierzencki

w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r.

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach
marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy
znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, Szwecji,
Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą
spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje
doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw
ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz

Pejzaż zimowy,

1959 r.

olej, płótno, 50 z 70 cm
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”
na odwrocie autorska nalepka
z opisem pracy
estymacja: 3 500 – 6 000 zł •

w zróżnicowanej aurze.
s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA D z i e Ł s z t uk i

203
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Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty
pastel, gwasz, papier, 69,5 × 83 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Suchanek”
estymacja: 5 000 – 8 000 zł •
204

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,
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz
Panorama Gdyni).
s op oc k i d om au kcy j n y

„Nieomylna wprost wrażliwość Dunikowskiego na „jakości psychiczne”, czyni
zeń namiętnego poszukiwacza hierarchii prawd, coraz głębiej poza maską
kształtu ludzkiego ukrytych. „Dyscypliną twórczości” portretowej jest tu nie
tyle impresja, ile poszukiwanie plastycznego wyrazu, ile ekspresja, z wrażenia
wprawdzie wyrastająca, ale z wrażenia przepuszczanego przez pryzmat świadomości, wzbogaconego przez analizę i dopiero wówczas oddanego na łaskę
i niełaskę płomiennej woli artysty. Każdy portret Dunikowskiego jest wręcz
stylizacją plastyczną duszy ludzkiej — czasem bohaterską, czasem gniewną
i szyderczą nawet, ale zawsze wynikającą z mocnego zderzenia się istotnej
prawdy psychicznej, w modelu zawartej, z wyobraźnią plastyczną artysty.”
(Z. Lubicz Zaleski, W pracowni artysty. II (Ksawery Dunikowski), „Polak”
1919, nr. 10, s.124–126.)
„ [...] Dunikowski jest jednym z najlepszych rzeźbiarzy pokolenia, które za żadne
skarby nie chciało podążać utartymi ścieżkami. Poszukuje niezmordowanie,
nigdy nie jest zadowolony z własnych dzieł. Bardziej i lepiej niż jakikolwiek
inny artysta jest twórcą niezależnym i nowoczesnym, we właściwym znaczeniu
słowa. Jego zmagania, od realizmu początków do ostatnich etapów, naznaczone
są tajemniczym pięknem. [...] ”. (Ch. Aronson, „Art polonais modernę”, Paris
1929, s. 12.)

Studia artystyczne Dunikowski rozpoczął w Warszawie w pracowniach rzeźbiarzy Bolesława
Syrewicza i Leopolda Wasilkowskiego. W latach 1896–1898 w Szkole Sztuk Pięknych
w Krakowie, pod kierunkiem Alfreda Dauna i Konstantego Laszczki. Uczestniczył także
w plenerach malarskich u Jana Stanisławskiego. Był profesorem rzeźby w latach 1904–1910
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1914–1920 przebywał w Paryżu. W roku
1920 Dunikowski został mianowany profesorem wydziału rzeźby krakowskiej ASP. Okres
okupacji spędził jako więzień obozu Auschwitz, gdzie trafił po aresztowaniu w 1940 r. Po
wojnie ponownie, do roku 1955 kierował katedrą rzeźby na ASP w Krakowie. W 1955 roku
przeniósł się do Warszawy a w roku 1959 został kierownikiem katedry rzeźby w Państwowej
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Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jego twórczość rzeźbiarska była niezwykle bogata

Xawery Dunikowski
(1875 Kraków – 1964 Warszawa)

Madonna,

1911 (odlew w 2010 r.)

brąz patynowany, ok. 69 × 32 × 78 cm
sygn. na spodzie: „XSAWERY DUNIKOWSKI/MADONNA 1911”
obok: „5/6 ODLEW/2010/TROSS”
estymacja: 120 000 – 140 000 zł •
206

i różnorodna. W pierwszych latach Dunikowski poszukując własnej drogi artystycznej silnie
inspirował się symbolizmem, sztuką Rodina oraz bezpośrednio środowiskiem krakowskiej
Młodej Polski. Pod wpływem Stanisława Przybyszewskiego artysta stworzył cały cykl „Człowiek” (lata 1898–1905). Te realizacje charakteryzowała oszczędność w formie, zróżnicowana
faktura, syntetyzm, odważna deformacja podkreślająca ekspresję wyrazu. W 1906 roku
powstały słynne „Kobiety brzemienne”. W latach 1910–1912 wykonał monumentalną
grupę „Adoracji” dla kościoła Jezuitów w Krakowie. W ouvre Dunikowskiego można również
znaleźć liczne przedstawienia portretowe, postaci kobiece. W rzeźbach monumentalnych
często uwidaczniają się formy kubistyczne. Jest autorem wielu powojennych pomników,
m.in. Pomnik Czynu Powstańczego, na Górze św. Anny czy Pomnik Żołnierzy 1 Armii Wojska
Polskiego w Warszawie. W Królikarni znajduje się Muzeum poświęcone jego twórczości.
s op oc k i d om au kcy j n y

Gipsową wersję rzeźby „Motocyklisty„ Kowalewski zaprezentował w 1937 roku
w Łodzi. Natomiast oferowaną w katalogu wersję w brązie ofiarował w grudniu
1937 r. swojemu przyjacielowi Wacławowi Dobrowolskiemu (1890–1969).
Inne małe figury w brązie (jak Bokser, Kolarz, Lotnik, Legionista, Antek
Legionista z harmonią) były nagrodami w „Dzień Legionów”.
Przyjaźń z Wacławem Dobrowolskim przypada właśnie na okres łódzki.
Kowalewski po ślubie z Stefanią Sobińską w 1927 roku zamieszkał w Łodzi
gdzie pozostał aż do śmierci. Współtworzył z Dobrowolskim Szkolę Rysunku
i Malarstwa oraz bardzo blisko współpracowali w grupie „Ryngraf”.
„Motocyklista” jest unikatową rzeźbą na rynku antykwarycznym, zarówno
pod względem formy artystycznej, jak i pochodzenia rzeźby. Jest to jednocześnie
jedna z najpiękniejszych realizacji rzeźbiarskich Art déco w Polsce.
Wacław Dobrowolski (1890 Janówka (Ukraina) – 1969 Radom)
Studiował architekturę, a następnie malarstwo pod kierunkiem Iwana Fedorowicza Selezniowa, Grigorija Kononowicza Diadczenki, Muraszki i Menka
w Kijowie. Naukę kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu
u Konstantina Makowskiego. Mieszkał w Moskwie. Odbył kilkumiesięczna
podróż po Europie i osiadł w Łodzi, gdzie został założycielem Szkoły Sztuk
Pięknych. Wystawiał swoje prace w Łodzi oraz w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki i Zachęcie. Po wysiedleniu do Limanowej w 1940 r. przeniósł
się do Radomia, gdzie żył z malowania portretów i udzielania prywatnych lekcji.
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Zygmunt Kowalewski
(1893 Głybicze, pow. Mińsk, Rosja –
1950 Łódź)

Motocyklista,

1937 r.

brąz, 40 × 36 × 15 cm
postument marmurowy, na nim wyryta
dedykacja „Wackowi w dowód przyjaźni
Zygmunt K. Łodź 12.1937”.
Wystawiana:
Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wacława Dobrowolskiego (1890–1969)
w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 35. W tym
miejscu, w 1929 r. Dobrowolski założył
Szkołę Rysunku, Malarstwa, Rzeźby
i Przemysłu Artystycznego im. Cypriana
Kamila Norwida, która działała do 1938
roku, a następnie przy ul. Piotrkowskiej 84
(aż do wybuchu II wojny światowej).
Reprodukowana:
– Janusz Miliszkiewicz, Obraz jako źródło
prestiżu, Atrakcje na aukcjach, w antykwariatach i w prywatnym muzeum Czar PRL,
„Parkiet” Publikacja: 17.07.2019 17:17
https://pieniadze.rp.pl/sztuka/art17451021-obraz-jako-zrodlo-prestizu
– „Spotkania z zabytkami”, (http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/aktualnosci/1/730,
2019-09-01
estymacja: 190 000 – 220 000 zł
208

Zygmunt Kowalewski (1893 Głybicze, pow. Mińsk, Rosja – 1950 Łódź)
Mieszkał w Rosji do czasu wybuchu rewolucji październikowej. Następnie ok. 1920 roku
przyjechał do Bydgoszczy. Od 1923 roku pobierał nauki w Państwowej Szkole Przemysłu
Artystycznego. W 1929 roku zamieszkał w Łodzi, gdzie prezentował swoje prace m.in.
z Zrzeszeniem Artystów Plastyków, czy w latach 1935–37 z PolskimZwiązkiem Zawodowym
Łódzkich Artystów Plastyków, z wyjątkiem 1930 r., kiedy to wystawiał swoje prace w TZSP
w Warszawie. Był nauczycielem rzeźby w łódzkiej Szkole Rysunku i Malarstwa Wacława
Dobrowolskiego. Kowalewski tworzył przede wszystkim w drewnie oraz gipsie. W jego
twórczości przeważają realistycznie ujęte portrety w formie płaskorzeźb na dużych plakietach.
Charakterystyczne dla jego dorobku artystycznego stały się obiekty o silnie stylizowanych
formach. Był również autorem wielu rzeźb nagrobnych na łódzkim Starym Cmentarzu,
płaskorzeźb o tematyce sakralnej, jak również pomników poświęconych bohaterom narodowym. Prace Kowalewskiego to ogromna rzadkość na rynku sztuki – większość jego prac
uległa zniszczeniu w czasie wojny.
s op oc k i d om au kcy j n y

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). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.
/// 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
–u
 stawy 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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji 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 (31)
Sopot, 27 listopada (sobota) 2021 r., godz. 16
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 _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
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 lub pocztą: 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

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

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

www.sda.bydgoszcz.pl

AUKCJA SZTUKI

Fantastycznej
2 7 listopada (SOB OTA ) 2 0 2 1

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

aukcja online na portalu onebid.pl

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

Świąteczna

AUKCJA SZTUKI
NAJNOWSZEJ
1 grudnia 2021
W GALERII SOPOCKIEGO
DOMU AUKCYJNEGO

Bogdan Pilatowicz, Uroczy świat Amelii, olej, płótno 100 × 80 cm

Warszawa, UL. NOWY
ŚWIAT 54/56

Paweł Kałużyński, Bez tytułu, z cyklu
„Wielki sen”, akryl, olej, płótno,
60 × 84 cm, 2021

26 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 grudnia 2021 • godz. 19
Sopocki Dom Aukcyjny • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT
AUKCJA KOLEKCJONERSKA

Figura bolończyka, proj. J. Kaendlera z 1761 r.
Miśnia, 2 poł. XIX w.

Soter Małachowski-Jaxa (1867–1952) , Skały na Caprii, 1936 r, gwasz, papier, 49 × 36 cm, sygn. i dat. p.d.: SJaxa / 1936

AUKCJA Varia

®

(45)

Aukcja Świąteczna

15 G R U D NIA 2021, godz . 19. 00

1 8 grudnia 2 0 2 1

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Indeks artystów




Aberdam Alfred 

76

Alchimowicz Hiacynt 
Andersen-Lundby Anders 

30

Rychter-Janowska Bronisława 

34

63

Konarski Jan 

49

Setkowicz Adam 

47

89

Korecki Wiktor 

65

Sidorowicz Zygmunt 

17

Suchanek Antoni 

99

Bakałowicz Władysław 

5

Baranowski Henryk 



Kolnik Artur 

94, 95, 96

Kossak Jerzy 

21, 22

Kossak Juliusz 

Chełmiński Jan 

24

Kossak Wojciech 

Chmieliński Władysław 

48

Kowalewski Zygmunt 

Czedekowski Bolesław Jan 

33, 52

Dunikowski Xawery 

100

Dzierzencki Eugeniusz 

97, 98

Eibisch Eugeniusz 
Eleszkiewicz Stanisław 
Epstein Henryk 
Erb Erno 

53

57

Ślewiński Władysław 

Krémegne Pinchus 

86

Terlikowski Włodzimierz 

66



Le Brun Piotr 

54

Tetmajer Włodzimierz 

72

Malankiewicz Karol 

50

Trusz Iwan 

77
7, 73

Malczewski Jacek 

19
42, 43, 44

Wankie Władysław 

31

Wasilewski Czesław 

Meyerheim Freidrich Eduard 

18

Weiss Wojciech 

Meyerheim Paul Wilhelm 

59

Wierusz-Kowalski Alfred 

6

15

Wyczółkowski Leon 

1

Hermann Ludwig 

61

Michałowski Piotr 

Hildebrandt Eduard 

60

Mokwa Marian 

84, 85

81, 82, 83

55

Michalak Antoni 

9, 27, 28, 29

2, 3, 8

10
74, 75, 80,

Menkes Zygmunt Józef 

67

Jahl Władysław 

58

Szwedkowski Jan Kanty 

101

Kozakiewicz Antoni 

Hayden Henryk 

Hofman Wlastimil 

25, 26

Szermentowski Józef 

Lam Władysław 

38, 39, 40

Halicka Alicja 

Suchodolski January 

87

68, 69, 70, 71

Grunsweigh Nathan 

20
23, 37

45, 46
35

4

Wygrzywalski Feliks Michał 

41

90, 91, 92, 93

Wywiórski Michał Gorstkin 

32

Zamoyski Jan 

16

Zawadowski Jan Wacław (Zawado) 

88

Żarnecki Stanisław 

56

Muter Mela 

11, 12

Niesiołowski Tymon 

14

Karpiński Alfons 

36

Pochwalski Kazimierz 

51, 62

Kisling Mojżesz 

13

Pressmane Joseph 

78, 79

I okładka, poz. 6 – Alfred Wierusz-Kowalski, Ułani odpoczywający przed chatą (Postój ułanów)
II okładka, poz. 5 – Władysław Bakałowicz, Ostatni nabytek
Strony 4–5, poz. 8 – Jacek Malczewski, Wiatr
Strony 6–7, poz. 14 – Tymon Niesiołowski, Akt leżącej kobiety
Strony 8–9, poz. 17 – Zygmunt Sidorowicz, Pejzaż z myśliwym
Strony 10–11, poz. 32 – Michał Gorstkin Wywiórski, Pejzaż – koniec lata
Strona 217 – poz. 11 – Mela Muter, Portret mężczyzny, 1926 r.
III okładka, poz. 2 – Jacek Malczewski, Zatruta studnia
IV okładka, poz. 6 – Alicja Halicka, Martwa natura kubistyczna
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