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Aukcja Malarstwa Polskiego
6 lipca (środa) 2022, godz. 19.00
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 20 czerwca 2022 r.
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15
tel. 22 828 96 98, warszawa@sda.pl
Ewa Tokarzewska – 603 280 950, ewa.tokarzewska@sda.pl
Iwona Kozicka – 603 280 940, iwona.kozicka@sda.pl

licytacja online:
live.sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

Kupuj dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:
Licytuj samodzielnie z dowolnego
miejsca przez aplikację na urządzenia
mobilne lub stronę internetową
Bądź na bieżąco! Obserwuj
ulubionych artystów i śledź
dostępność ich dzieł
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Otrzymuj powiadomienia o nowych
aukcjach organizowanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny
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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej
licytacji organizowanej przez nas

K

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację
mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl

live.sda.pl

Źródło: Kłosy, 1880, Nr 798, s. 249

Myśl do obrazu, którego kopią na str. 249 podajemy, zaczerpnął
utalentowany artysta z „Pamiątek starego Szlachcica Litewskiego”,
mianowicie z pierwszego ich rozdziału p.t. „Pan Ogiński”. Myśmy ją
nazwali Listem żywym, kozak bowiem, któremu pan Seweryn Soplica,
dworzanin wówczas ks. Wojewody Ogińskiego, zgala włosy na głowie,
jest to goniec, z niezmiernie ważną wiadomością do jego Pana od Podczaszego Litewskiego, Potockiego, z Ukrainy przysłany, a wiadomość tę,
stosownie do umowy porozumiewających się z sobą potajemnie dwóch
możnowładców, ma wypisaną serwaserem na skórze głowy.
A.P., List żywy. Z „Pamiątek starego szlachcica”.
Obraz B. Łaszczyńskiego, „Kłosy”, 1880, nr 798, s. 247, 250

Źródło: Kłosy, 1890, Nr 1304, s. 416

Obrazki z przeszłości pana Łaszczyńskiego, o ile szczególniej artysta dobierze sobie temat właściwy,
są śliczne, wypieszczone i wykończone starannie. Przedstawiają nam one na oczy obyczaje zeszłego
wieku i owe staropolskie typy, które coraz więcej zacierają się wśród ludzi, przy innych obyczajach
i sposobie życia. W całym obrazku ruch wyborny, perspektywa świetna, każda figura charakterystyczna i wszystkie razem doskonale ugrupowane; trudno tylko zrozumieć, jakim sposobem
w zwierciadle odbija się zakonnik, zupełnie z boku stojący, a nie odbija się głowa piszącego, właśnie
wprost tego zwierciadła będąca. Jest to niemal jedyny zarzut, jaki obrazowi temu zrobić można.
Szczególniej też akcesorya wszystkie malowane są z nadzwyczajnem wykończeniem i ze smakiem.
Przegląd Sztuk Pięknych, „Tygodnik Ilustrowany”, 1880, nr 241, s. 91–92

1
Bolesław Łaszczyński
(1842 – 1909 Kraków)

List żywy – Scena z Pamiątek
Soplicy Henryka Rzewuskiego,
1875 r.
olej, płótno, 80 × 100 cm,
sygn. i dat. l.d.:
B.Łaszczyński/Rzym 1875
Wystawiany i wymieniony w katalogach
wystaw:
–1
 880 r. kwiecień i maj, Salon Sztuk
Pięknych Józefa Ungra w Warszawie
na ul. Niecałej 1, jako Kozak, Scena
obyczajowa z 18 w.
Opisany i reprodukowany:
–1
 880 r. Przegląd Sztuk Pięknych,
Tygodnik Ilustrowany, Nr 241, s. 91–92
– 1880 r. Kłosy, Nr 798, s. 247–250
Lit.:
Słownik Artystów Polskich, ISPAN,
Warszawa, 1993, T.V, s. 159–161

Uczęszczał do gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, a potem wraz ze starszym bratem
Władysławem został wysłany przez rodziców do szkoły w Tirlemont w Belgii, gdzie zdał
maturę. Wyjechał do Heidelbergu, gdzie studiował archeologię, a w styczniu 1865 roku
przeniósł się do Monachium, aby rozpocząć w tamtejszej ASP studia malarskie zakończone
w roku 1868. Przebył szkołę antyków i techniczną szkołę malarstwa. W 1867 roku uzyskał
medal brązowy. W Monachium zaprzyjaźnił się blisko z Maksymilianem Gierymskim. Następnie, od 1870 roku przebywał we Włoszech i mieszkał dłuższy czas we Florencji i Rzymie.
Malował tamtejsze widoki, czasem ze sztafażem ludzkim, które pokazywał na wystawach po
powrocie do kraju. W 1872 roku powrócił do Monachium, aby w 1877 roku przenieść się do
Warszawy. Brał czynny udział w życiu artystycznym miasta, wystawiając swe prace w TPSP
w Krakowie od 1868 roku i w Zachęcie, gdzie był członkiem komitetu w latach 1882–1889.
Uczestniczył też w wystawach zagranicznych. Studia w akademii monachijskiej i związki
z polską kolonią artystyczną w Monachium znalazły swe odbicie w twórczości artysty. Prace
jego charakteryzuje drobiazgowe wykończenie, poprawny akademicki rysunek, rozwinięcie
anegdoty. Z zamiłowaniem malował obrazy przedstawiające sceny z przeszłości Polski;
określane przez recenzentów jako «kontuszowe». Niektóre z nich były ilustracją utworów
literackich Adama Mickiewicza np. ilustracje do Pana Tadeusza: Tak, tak, Gerwazeńku,
Zamysły wojenne oraz Henryka Sienkiewicza Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim. Znanym
dziełem Łaszczyńskiego jest obraz Śmierć Chopina, namalowany w 1874. Uprawiał również
malarstwo religijne: w 1891 roku wyjechał do Poznania, aby tam wykonać dekorację prezbiterium katedry. Artysta malował także sakralne obrazy olejne, jak Nawiedzenie Najśw. Panny
Maryi, Niepokalane Poczęcie, Św. Anna, Kyrie Eleison, Św. Michał. Niektóre z nich znalazły
się w kościołach, np. Wizytek w Warszawie, czy w kościele na Grzybowie. Znaczną pozycję

cena wywoławcza: 400 000 zł

w twórczości Łaszczyńskiego stanowią także portrety. Zajmował się również publicystyką

estymacja: 450 000 – 500 000 zł

o sztuce, opracowywał głównie życiorysy współczesnych mu malarzy.
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Kilku mężczyzn siedzi w bogatej komnacie około stołu, na którym leżą nie
kielichy i roztruchany, nie przybory
rycerskie, ale, rzecz rzadka wówczas
w magnackiem ręku, papiery i kałamarze. Jeden z obecnych trzyma
pióro w ręku; nie pisze jednak, lecz
pochylił się nad stołem, cały zajęty
sceną jaka na pierwszem odbywa
się planie. Scena ta jest dziwna
swoją prostotą i tem właśnie, że
odbywa się w tej świetnej, złocistej
komnacie. Na krześle siedzi prosty
Kozak, z pochylona głową, którą goli
z wielką uwagą, niemal z namaszczeniem, szlachcic strojny w żółty
atłasowy żupan. Widocznie robota
jaką wykonywa nie jest dlań właściwą, bo idzie mu niesporo; wszyscy
przyglądają jej się z nadzwyczajną
uwagą, a jeden z nich zamyka drzwi
z widoczną ostrożnością, by scena ta
przez nikogo obcego podpatrzoną nie
była, zakonnik zaś poważny w białym
habicie przeciera okulary.
Kozak, około którego skupia się
cały interes, poddaje się tej czynności
z głęboką rezygnacyą; on także
rozumie jej znaczenie i sam dopomaga jak może, trzymając w ręku
miednicę z wodą. Bo też na głowie
jego ma być wypisaną rzecz ważna,
poselstwo które winien przenieść
bezpiecznie przez nieprzyjacielskie
obozy, nie budząc najmniejszego
podejrzenia. U pasa jego zawieszona
sakwa z pieniędzmi, pod krzesłem
rzucona czapka i nahajka świadczą,
że wybiera się w drogę jakąś.
Przegląd Sztuk Pięknych, „Tygodnik
Ilustrowany”, 1880,
nr 241, s. 91–92

(…) „Soplico, pójdź do tego gabinetu,
znajdziesz wodę na fajerce, a przy
niej mydlniczkę, mydło, pędzel i brzytwę. Przynieś to wszystko i zabieraj
się do golenia”.
Henryk Rzewuski, Pan Ogiński, w:
Pamiątki JPana Seweryna Soplicy
cześnika parnawskiego, T. II, Paryż
1839, s. 21–22
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Pracowity aż do umęczenia, Rapacki malował ciągle, cały dzień,
a często wieczorem przy lampie, i z żalem składał pędzle i paletę,
gdy go mrok lub sprawy pilne do tego zmuszały. To też w pracy jego
sentencja Leonarda da Vinci znajdowała całkowite zrealizowanie.
Rapacki ciągle studjował naturę. Robił raz po raz liczne studja do
swych obrazów, notując czy to farbami, czy ołówkiem, czy przez
utrwalenie w pamięci, potrzebne mu walory i kształty zjawisk.
[…] Jak dużo np. wiedział on o drzewach i jak dużo po malarsku
powiedział o nich, nie poprzestając na sylwecie i barwnej plamie.
Pragnął on wypowiedzieć przez formę i barwy całą tajemnicę duszy
tych zagadkowych istot, żywych choć konwencjonalnie uważanych
za martwe. Odgadywał i wypowiadał przez układ liści, powikłania
gałęzi, węzłowatości pnia i barwę kory, dzieje tych istot i dzieje
wydarzeń, które przeżyły. Równie jak drzewa, pragnął on w obrazach
swoich zamknąć całą rozmaitość formy życia polskiej przyrody. Czy
to zielone, falujące żyto, czy złociste kaczeńce na rozlewiskach
wiosennych, czy oziminy z topniejącym śniegiem, we wszystko
to wczuwał się on i wgłębiał okiem malarskim, zaprzyjaźniał się
z kształtami i barwą, doszukiwał się duszy, a wtedy odtwarzał to
na płótnie.
Stefan Popowski, Malarstwo Rapackiego,
wstęp do kat.: „Przewodnik po wystawie Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych”, Warszawa 1930, s. 6-7

2
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka
k. Skierniewic)

Pejzaż z mostkiem,

1923 r.

olej, płótno, 48,5 × 65,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: JÓZEF RAPACKI/1923
Do obrazu dołączona Dokumentacja
konserwatorska z 2016 r.
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego.
W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. W roku następnym
wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. W 1891 r. artysta
powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał udział w wielu
wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, Wilnie i Kielcach.
Wystawiał również za granicą w Berlinie i w Paryżu. Należał do grupy „Pro Arte“. Od roku
1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic.

cena wywoławcza: 44 000 zł

Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz rozgrywające się w pejzażu

estymacja: 55 000 – 70 000 zł

sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza.
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Twórczość Juliana Fałata
(1853–1929) wynikała
z nowego typu świadomości,
którą można by nazwać „ekologiczną”, a więc wynikającą
z relacji „człowiek-natura”,
a nie „człowiek-historia”.
Wywoływała ona bodźce
działania, które wynikały nie
z przeżycia intelektualnego,
lecz z reakcji na zjawiska zewnętrzne. Wiązała się z tym
ciągła chęć przenoszenia się
z miejsca na miejsce, zmiany
środowisk, podróże, wyjazdy
na polowania, nie do końca
unormowany sposób życia.
Jerzy Malinowski, Malarstwo
polskie XIX wieku,
Warszawa 2003, s. 285

3

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach

Julian Fałat

A. Strähubera i G. Raaba. Odbył podróże artystyczne po Europie, a w 1885 r. wybrał się

(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Polowanie na niedźwiedzicę,
1888 r.

gwasz, papier, 42,7 × 85,6 cm
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.:
JulFałat/88
Obraz po konserwacji.
Do obrazu dołączona Dokumentacja
konserwatorska z 2015 r.
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
w podróż dookoła świata, odwiedzając miejsca takie jak: Marsylia, Cejlon, Singapur, Hong-Kong, Jokohama, San Francisco. Zaproszony w następnym roku przez cesarza Wilhelma II,
poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził tam 10 lat
malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 r. objął stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 1905 r. pełnił funkcję
rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie założył Konfraternię Artystów.
Swoje prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się
retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał w warszawskich salonach Krywulta
i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie,
Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu,
Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych ekspozycjach
w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował
pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą
popularność przyniosły mu pejzaże zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne.

cena wywoławcza: 80 000 zł

Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy

estymacja: 120 000 – 150 000 zł

i światła pozwalają zaliczyć go do najwybitniejszych artystów polskich.
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W zasięgu Deniskowicz leżą bowiem jeszcze trzy duże sztuki: jeden niedźwiedź,
jedna niedźwiedzica z tegorocznymi niedźwiadkami i jedna – z dwoma piastunami.
Ponieważ książę Wilhelm ma czas ograniczony, więc aby dalej nie szukać, gospodarz
poświęca i tę niedźwiedzicę z tegorocznymi młodymi.
Julian Fałat, Pamiętniki, Katowice, 1987, s. 155–156

Trusz ukochał naturę. Zna on jej wszystkie tajniki
i cuda; rozumie radość słonecznego południa, kiedy
wszystko tonie w roztopionym złocie promieni, iskrzy się
brylantami iskier, odczuł rozmarzenie i czar wieczoru,
kiedy na rozkołysanych łanach ułożą się fioletowe smugi światła, a cała natura popada w spokojną zadumę
i ciszę, zna tajemnice drzew i kwiatów, dziwny czar
moczarów leśnych, co kryje w swej głębi nieba kolory,
mchów rdzawy odblask i drzew chwiejne odbicie.
Trusz jest poetą słońca, drzew i kwiatów. […] Tak
bardzo zakochanym jest w swoich liliach, dzwonkach
i chryzantemach. […] Na tak małym rozmiarze płótna
potrafi się Trusz wypowiedzieć zupełnie. Obrazy jego
robią wrażenie czegoś niezmiernie subtelnego, porównywałbym je do sonetu w poezyi. […] Łąka Trusza
przestaje już być czemś martwem, odtworzonem;
kwiaty jego żyją, kwitną, kołyszą się, dzwonią […].
Trusz jest wielkim poetą. Dlatego obrazy jego nie są
tylko fotografią rzeczy widzialnych, ale wieje z nich jakiś
czar głęboki i wyśniony, coś co jest poza formą, barwą
i nastrojem, ale ogromnie jasne, spokojne i piękne.
Henryk Zbierzchowski, Impresye, Kraków 1902, s. 62-65

4
Iwan Trusz

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej SSP pod kie - runkiem I. Jabłońskiego,

(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 wyjechał do

W ogrodzie
olej, tektura, 69 × 49,5 cm,
sygn. p.d.: IwTrusz
Pochodzenie:
– przedwojenna kolekcja ze Lwowa

Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach stypendium w prywatnej
pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, m.in. do Rzymu, Palestyny,
Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na Ukrainę; wielokrotnie wracał do
Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał się ze Lwowem. W 1912 roku został
wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We Lwowie też odbyły się trzy indywidualne
pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył w wystawach krakowskiego TPSP. Był
autorem przede wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek
do przyrody. Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki

cena wywoławcza: 28 000 zł

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

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

też malowidła artysty ilustrujące życie Hucułów.
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Sentyment mieszkania, w którem rządzi i panuje
kobieta, stał się też umiłowanym tematem bardzo
uzdolnionej malarki, Bronisławy Rychter-Janowskiej […]. Specyalnością p. Rychter-Janowskiej
są wnętrza mieszkań, są kąciki bezosobowe, stare
jakieś sprzęty domowe w ciekawem i ciepłem
świetle, umieszczone na tle wnętrz mieszkaniowych w taki sposób, że nic nie wysuwają się przed
nie, ale służą raczej do zharmonizowania całości,
do podniesienia charakterystyki całej tej martwej
natury, którą je artystka otacza.
Poetka domowych zaciszy, „Tygodnik Ilustrowany”, 1909, nr 6, s. 109

5

Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbego i S. Hollosy’ego.

Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W salonie,

przed 1927 r.

olej, tektura, 27 × 37,5 cm,
sygn. l.d.: B.RYCHTER-JANOWSKA.

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

cena wywoławcza: 16 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

przedstawieniach dworków.
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Wychowaniec warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, z początku tylko próbował sił na
tematach polskich. Ale kiedy [w] 1863 wyjechał do Paryża, zobaczył Luwr i Holendrów,
zapatrzył się na białe atłasowe suknie dam Terborga, zwraca się rychło do historji
Francji, ku czemu mostem posłużyli mu Walezjusze. Technicznie bardzo zdolny,
wykonał mnóstwo niewielkich obrazów modnego „rodzaju historycznego” z końca XVI
lub początku XVII w. – epoki, którą sumiennie wystudjował. Uczty, tańce, odwiedziny,
trefnisie, pazie, Walezjusze, Buckinghamy -dostarczyli mu anegdot historycznych
niezbyt głęboko pojętych oraz pretekstu do bardzo poprawnego malowania starych szaf,
krzeseł, dywanów, poduszek, kotar, puzder, koronkowych kołnierzów itp. rekwizytów
kuchni historyczno-rodzajowego malarstwa. Powodzenie utrwaliło go w przekonaniu,
że idzie drogą właściwą.
Eligiusz Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 144

Hr. Aleksandra Potocka
[Hrabina Aleksandra Potocka] pół wieku znaną była Warszawie jako wierna córka św. Kościoła i jako prawdziwa matka biednych, których, nie mając własnych dzieci, uważała
za swoje, zlecone przez Opatrzność, by je chronić od upadku, łagodząc uderzające
w nich ciosy srogiego losu. […] Nazwisko hrabiny Aleksandry Potockiej nie schodziło
prawie ze szpalt pism, a bardziej jeszcze zapisywało się ono w sercach, w cichości
przez nieboszczkę wspieranych. […] Jednym słowem zmarła ś. p. hrabina Aleksandra
Potocka rozbudzała od pół wieku w mieście naszem uczucie miłości bliźniego, któremu
hołdowała do ostatniej chwili życia.
Franciszek Walczakiewicz, Hrabina Aleksandra Potocka: wspomnienie,
Warszawa 1892

6
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Natchnienie (Portret Aleksandry
Potockiej), 1864 r.
olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. l.d.:
LBakalowicz, na odwrocie naklejki
z inskrypcją czarnym atramentem:
„Inspiree” de Ladislas Bakalowicz... oraz
druga: Contess Alexandra (Sasza) Potocka
1818–1892

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

cena wywoławcza: 34 000 zł

miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego

estymacja: 45 000 – 60 000 zł

piękna.
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Ogromnie popularne w dziewiętnastowiecznym malarstwie rodzajowym były
obrazy ukazujące dzieci, niezmiennie
trafiające w gust krytyków oraz widzów poszukujących w sztuce źródeł
łatwych wzruszeń. […] Bohaterami
realistycznych obrazów częściej były
małe istoty z ubogich warstw społecznych, pozbawione radosnego dzieciństwa. […] Również w dojrzałej fazie
realizmu powstały niezliczone wprost
przedstawienia skromnie odzianych,
od najmłodszych lat obarczonych
obowiązkami pastuszków czy gęsiarek,
a także sierot o smutnych twarzach
i nad wiek poważnych spojrzeniach.
Ewa Micke-Broniarek, Malarstwo polskie.
Realizm, naturalizm, Warszawa 2007, s. 158

7
I. Pieńkowski
(XIX/XX w.)

Gęsiareczka na drodze
olej, płótno, 86 × 118 cm,
sygn. p.d.: I. Pieńkowski
cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł
22
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8
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa –
1960 Milanówek)

Powrót do dworu
olej, płótno, 65 × 118 cm,
sygn. p.d.: Jan Kotowski

W latach 1902–1911 studiował w ASP w Krakowie u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego. Otrzymał stypendium i w 1908 roku wyjechał na 3 lata do Paryża. Należał do
TZSP oraz grupy „Pro-Arte”. W 1937 roku otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu”.
Malował pejzaże wiejskie, miejskie, sceny rodzajowe, jednak jego ulubionym tematem były

cena wywoławcza: 18 000 zł •

konie. Prace Kotowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie,

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Poznaniu oraz w Bibliotece Narodowej i w Muzeum Sztuki w Łodzi.
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Równie bliska tematycznie pracom Chełmońskiego jest twórczość Jana Kotowskiego […],
przedstawiającego chętnie konne zaprzęgi
przed dworem. […] ciekawe są konie malowane [przez Kotowskiego] z dużą fantazją
w manierze charakterystycznej dla szkoły
monachijskiej z silnie zaznaczonym konturem.
Aneta Pawłowska, Grupa Pro Arte – prezentacja wstępna, „Acta
Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, 2002, nr 74, s. 141

Obdarzony w wysokim stopniu tą zaletą nowoczesnego malarza
krajobrazów, jaką jest zdolność widzenia i kształtowania formy
przez barwę, kolorysta pierwszorzędny, który z nadczułością
niedostępną dla przeciętnego oka chwyta i harmonizuje
wszystkie drgnienia i odcienia światła i barwy – pozostał Stefan
Filipkiewicz, jeden z najwybitniejszych pejzażystów polskich,
tym samym świetnym i niezłomnym impresjonistą – mówiąc
ściśle: postimpresjonistą – jakim wyszedł ze szkoły Stanisławskiego. Malarz krajobrazów – to jest ten człowiek, który lepiej,
bystrzej, przenikliwiej niż przeciętni ludzie, patrzy na naturę,
wobec którego piękno natury, dla innych utajone, odkrywa
swe czaru pełne tajemnice. To jest zatem artysta, który uczy
patrzyć na naturę.
Władysław Kozicki, [wstęp do:] Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza,
Warszawa 1933, s. 3-8

W latach 1900-1908 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego,
J. Pankiewicza oraz J. Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość. Uznany

9
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Widok z Antałówki
gwasz, papier, 57 × 77 cm,
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz, opisany
na odwrocie ołówkiem: Widok z Antałówki

był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego”. Debiutował
w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie. W 1905 roku został członkiem wiedeńskiej „Secesji”. Od 1908 roku był
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 1913–1914 prowadził kurs
malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1914–1917 służył
w Legionach. W 1929 roku otrzymał złoty na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.
Od 1930 roku wykładał na ASP w Krakowie. W 1933 roku został nagrodzony przez Polską
Akademię Umiejętności za całokształt twórczości, jako jeden z czołowych młodopolskich
artystów. W czasie II wojny światowej brał udział w ruchu oporu i działalności konspiracyjnej.
Był Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi na
Węgrzech i Placówki „W” w Budapeszcie – przedstawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

cena wywoławcza: 12 000 zł

na uchodźstwie. Aresztowany przez gestapo w roku 1944 trafił do obozu w Mauthausen-

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

-Gusen, gdzie został zamordowany.
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Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli lirycznego nurtu ukraińskiego malarstwa pejzażowego
XIX i początku XX stulecia, był utalentowany
malarz Iwan Trusz. Pejzaże Iwana Trusza, choć
zwykle pozbawione ludzkiej obecności, zawsze
i na wskroś są nią przesiąknięte, namiętnie
rozkochaną w rodzimej przyrodzie. Ta obecność
przejawia się nie tyle w rozproszeniu figur to tu,
to tam, ile w poruszeniu emocji artysty, przenikających wszystkie jego prace. Trusz zawsze
w sposób twórczy i wyjątkowy interpretuje to
co widzi i co utrwala na płótnie. Każda z jego
prac jest pełna żywych uczuć i stanowi przejaw
aktywnego stosunku do przyrody. Pejzaże Trusza
przesycone są ekscytującą miłością do ojczystej
natury, a widoki z Krymu należą do jego najlepszych pejzaży.
J. J. Skakandi, Sztuka krajobrazu, „Biuletyn Kijowskiego Narodowego
Uniwersytetu Techniki i Projektowania. Seria: Nauki Techniczne”,
2015, nr 5, s. 258
(Ю. Ю. Скаканді, Мистецтво пейзажу, „Вісник Київського національного
університету технологій та дизайну. Серія : Технічні науки”, 2015, nr 5, s. 258)

10
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż krymski
olej, tektura, 55 × 75 cm,
sygn. l.d.: I.Trusz

Studiował w latach 1892–97 w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 wyjechał do Monachium,
gdzie krótko uczył się w ramach stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po studiach
intensywnie podróżował, m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził
po raz pierwszy Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Aż
wreszcie osiadł we Lwowie. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii
Sztuk. We Lwowie też zorganizował trzy indywidualne wystawy. Od roku 1902 brał udział
w wystawach krakowskiego TPSP. Malował przede wszystkim pejzaże; odzwierciedlające
jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. Z powodzeniem uprawiał także malarstwo

cena wywoławcza: 80 000 zł

portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też

estymacja: 150 000 – 180 000 zł

świata nauki i kultury. Znane są też malowidła artysty ilustrujące życie Hucułów.
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Jego specjalnością było malarstwo pejzażowe, głównie sceny morskie, nokturny, widoki
Tatr oraz obrazy wiejskie. Sporadycznie wykonywał także prace w technikach graficznych
i rzeźbiarskich. […] Uznawany za najlepszego polskiego marynistę, jest do dzisiaj ceniony
i poszukiwany przez szerokie grono kolekcjonerów. Wykonał też pewną, acz dziś dość
rzadką, ilość portretów swojej rodziny (w konwencji wyraźnie realistycznej), autoportretów
oraz widoków miejskich (szczególnie Krakowa oraz Wenecji). Przyjęło się uważać, że jego
najlepsze prace powstały przed I wojną światową. Później, wobec konieczności zarobkowania,
często powielał on własne pomysły.
Michał Siedlecki, Soter August Jaxa-Małachowski – motyw czarnomorski w twórczości
malarza, w: Polacy w Odessie. Studia Interdyscyplinarne,
Białystok – Odessa 2021, s. 62

Kształcił się w wiedeńskiej ASP, a w latach 1880-86 był także w Monachium. Po studiach
wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 wyjechał do Paryża. Lata 1888–1896 spędził

11

w Paryżu, gdzie otworzył pracownię malarską w pobliżu Ogrodu Luxemburskiego. Brał udział

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. wyjechał do

w paryskiej wystawie światowej w 1889, w oficjalnych Salonach (1889–1893, 1895,

Monachium, gdzie uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego.

Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Wenecja,

Edukację rozpoczynał w szkole rysunkowej w Odessie, aby studiować w latach 1892–94

1897 r.

akwarela, papier, 13 × 18 cm,
sygn. i dat. p.d.: S.Jaxa 897

Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach

12

1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-

Mieczysław Reyzner

kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce

(1861 Lwów – 1941 tamże)

w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków.
Obecnie jego prace znajdują się w wielu muzeach (m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów,

Zmierzch nad Roscoff,

1896), swoje obrazy wysyłał na międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina, Lille
i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad morze do Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię i Danię.
Do kraju wrócił w 1896, przez blisko pół roku przebywał w Gołuchowie, później zamieszkał
na stałe we Lwowie. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym Lwowa, pisywał do
1892 r.

olej, płótno, 46 × 27 cm, sygn. i dat. l.d.:
Reyzner/Roscoff 1892

tamtejszych czasopism. Brał udział w m. in. wystawach warszawskiego TZSP i lwowskiego
TPSP. Jeździł często na Huculszczyznę, Podole i Podhale, malując liczne pejzaże. Krytycy
podkreślali zarówno różnorodność tematów podejmowanych przez artystę, jak i różnorodność
konwencji stylistycznych jego malarstwa. Był uznanym portrecistą; popularnością cieszyły
się jego idealizowane, „wdzięczne pozy kobiece”, ale malował również, wysoko oceniane,

cena wywoławcza: 6 000 zł

Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Miasta Gdyni oraz w Centralnym

cena wywoławcza: 8 000 zł

realistyczne portrety i studia starych kobiet. Z upodobaniem malował też kwiaty. Obrazy

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Muzeum Morskim w Gdańsku) oraz w kolekcjach prywatnych.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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Aukc ja M a l a r s t wa P o ls k i e g o
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Świt i zmierzch były dla romantyków i ich duchowych kontynuatorów – symbolistów, szczególnymi momentami doby, czasem przejścia między
strefą dnia i nocy, zawieszenia między tym, co
jasne, a więc żywe i dobre, i tym, co ciemne,
złe, tajemnicze, nieznane, a więc budzące
niepokój. Przyroda w swym monumentalnym
i malowniczym zarazem pięknie nabierała wtedy
najbardziej melancholijnego i nastrojowego
wyrazu, uruchamiając głębokie pokłady myśli
i uczuć, o które trudno w ciągu dnia. Stąd tak
wielka popularność wśród polskich artystów
pejzaży o tej tematyce […].
Adam Szeląg, Źródło życiodajnej energii czy narzędzie lucyferycznej siły?
Symbolika światła słonecznego w dobie fin de siecle’u na przykładzie
„dyptyku bretońskiego” Ludwika de Laveaux,
„Pamiętnik Sztuk Pięknych”, Toruń 2015, s. 310

13
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Zachodzące słońce
olej, tektura, 18,5 × 26 cm w świetle
oprawy, na odwrocie pieczęć: Ze zbioru
dzieł Wojciecha Weissa dom artysty oraz
nr 000821

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pieknych 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 ASP, w 1913 r. otrzymał nominację
na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym
z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki
nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość
Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji

cena wywoławcza: 15 000 zł

barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką.

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.

34

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

14
Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

O zmierzchu
gwasz, papier, 13 × 23 cm,
sygn. l.d.: H.Szczyglinski

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi,
następnie w latach 1898–1905 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Stanisławskiego, J. Malczewskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia uzupełniał w Monachium

15

u S. Grocholskiego i A. Ažbégo. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917

Henryk Uziembło

roku zamieszkał w Warszawie i w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich

(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

„Sztuka”, a w latach 1921–25 był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był
także związany z kabaretem Zielony Balonik. Malował pejzaże, nokturny, widoki architektury.
Zajmował się grafiką, zwłaszcza litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach
przedstawiał miejsca związane z historią Polski. Prace jego autorstwa charakteryzują się
świetnym połączeniem kolorystycznym z grą światła i cienia. W sposobie stylizacji linii o raz

Pejzaż nadmorski
olej, płyta, 35 × 60 cm w świetle oprawy,
sygn. l.d.: HENRYK UZIEMBŁO

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe.

cena wywoławcza: 2 400 zł

barw widać wpływ secesji. Artysta często wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych

cena wywoławcza: 12 000 zł

Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza,

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

twarzach, uzyskując w ten sposób symboliczny nastrój tajemniczości.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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Drugim z marynistów [obok Mariana Mokwy] jest Eugeniusz Dzierżencki. Tematy morskie podjął niedawno.
Bierze udział w wystawach, uzyskując liczne zakupy
swoich prac. Spośród wystawionych obrazów wybijają
się jego pejzaże […].
Zb. Kuczewski, Mokwa i towarzysze – grupa malarzy gdańskiego wybrzeża,
„Głos Koszaliński”, 1953, nr 147, s. 4

16
Roman Bratkowski

17

(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Widok na Zatokę Neapolitańską
z Wezuwiuszem w tle, 1946 r.
olej, płótno, 26 × 40 cm,
sygn. dat. i opisany p.d.:
Bratkowski/Capri, 1946

Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)
Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza.
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera.
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego.
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na

Widok włoski
olej, tektura, 28 × 40 cm,
sygn. l.d.: E.Dzierzencki

Kształcił się w Warszawie w SSP pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach
1924–25). Od 1935 roku, cyklicznie jeździł na wakacje na Półwysep Helski, stąd odwiedzał
plenery w Lisim Jarze, Jastrzębiej Górze i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy
swych obrazów. Od 1945 r. zamieszkał w Sopocie. Należał do Komitetu Polskich Artystów
Marynistów od 1949 r. oraz do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta” od 1956 r.
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. Artysta
pozostawił po sobie bogatą spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego
realistyczne obrazy cechuje doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu

cena wywoławcza: 2 400 zł •

inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne

cena wywoławcza: 4 600 zł •

to charakterystyczny motyw ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych

estymacja: 3 500 – 5 500 zł

wybrzeża Capri.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

porach dnia i roku oraz w zróżnicowanej aurze.
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Krajobrazy jego pędzla zażywały szerokiej
popularności. Umiał się on wczuć w piękno ziemi naszej. Szczególnie udawały mu
się wizje łąk, pól, zagajników.
Zgon wybitnego artysty, „Świat”, 1929, nr 6, s.20

Józef Rapacki posiada bardzo rzadki dar
u artystów, zwłaszcza u pejzażystów rzadki:
nie wyzyskuje ad infinitum jednych i tych
samych motywów. […] Rapacki na jednej
strunie nie gra. I wybór przedmiotów jest
u niego rozmaitym, i sposób traktowania
pendzlem płótna się zmienia w jego ręku;
wyzyskuje szeroko nasz piękny i melancholji poetyckiej pełen krajobraz […].
R. Fański, Z wystaw i pracowni, „Życie i Sztuka”
[dodatek do „Kraju”], 1903, nr 11, s. 4

18
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka

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

k. Skierniewic)

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego.

Pejzaż,

W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. W roku następnym
1902 r.

olej, płótno, 91 × 100 cm,
sygn. i dat. l. d.: JÓZEF RAPACKI 1902
rok
cena wywoławcza: 54 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł
40

wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. W 1891 r. artysta
powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał udział w wielu
wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, Wilnie i Kielcach.
Wystawiał również za granicą w Berlinie i w Paryżu. Należał do grupy „Pro Arte“. Od roku
1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic.
Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz rozgrywające się w pejzażu
sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza
s op oc k i d om au kcy j n y

Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich
miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność płatków
i niemal ich woń.
A.Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928

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

19
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie,

1929 r.

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12,
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch,
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie,
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych

cena wywoławcza: 75 000 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 100 000 – 150 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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Oto cały obrazek. Na pozór nic, a tymczasem wszystko razem tworzy śliczną
harmonję. […] Oczywiście jest to cechą Karpińskiego, że umie z takich obojętnych okruchów wydobyć nowe, ciche życie. Te przyciszone, na pół przygasłe,
czy przyczajone tony, są typową gamą uczuć kolorystycznych Karpińskiego.
Umie niemi posługiwać się, jak mało kto.
[…] Ulubionem tematem Karpińskiego są również studja żywych kwiatów,
zwłaszcza róż. „Gdy wiosna nadejdzie – mówi Karpiński – co parę dni kupuję pęki
róż, bez których nie mogę się wprost obejść. One dla mnie są szkołą kolorytu.
Ich to subtelnym tonacjom zawdzięczam bardzo wiele. Nikt nie uwierzy, ile
delikatnych odcieni i półtonów mieści się w jednym kwiecie róży. […] Dopiero
gdy się zacznie malować, spostrzega się, jak wielką jest skala tonów i półtonów,
które składają się na bogatą szatę tego królewskiego kwiatu. To też z prawdziwą
pasją i z wyjątkowem przejęciem się poświęcam czas na studja kwiatów.
Franciszek Klein, Sylwetki artystyczne. Alfons Karpiński,
„Tęcza”, 1928, nr 17, s. 11-12

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

20
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże
olej, tektura, 35 × 50 cm,
sygn. l.d.: a.Karpiński

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

cena wywoławcza: 4 600 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.

44

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

21
Tekla Michalina Nowicka
(1877–1932)

Zalotna
pastel, papier, 49 × 77 cm w oprawie,
sygn. p.d.: Nowicka

Pochodząca z Warszawy malarka. W 1906 roku studiowała w Paryżu w Academie Julian.
Wystawiała swoje prace w Warszawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w latach 1905,
1916, 1917 oraz 1927, a także w Wilnie, Płocku i Kaliszu. Od 1925 roku była członkiem
rzeczywistym TZSP w Warszawie. Tworzyła głównie nastrojowe portrety kobiece w technice

cena wywoławcza: 4 400 zł

pastelu i olejnej, nawiązujące stylistyką do subtelnych, XIX-wiecznych przedstawień autorstwa

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

m.in. Franciszka Żmurki.
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[…] Artystka, która za sobą ma setki
prac, a wśród nich rzeczy niepowszednio piękne, która posiadała ustalone
uznanie miłośników sztuki i „markę”
u publiczności, ma tę niespotykaną
zbyt często skromność dusz prawdziwie
artystycznych, iż sama jest daleką od
zadowolenia z siebie. A że tak jest, tem
lepiej dla Sztuki i tem lepiej dla talentu
p. Rychter-Janowskiej.
Stosław, Kobieta-malarz. Br. Rychter-Janowska,
„Świat”, 1906, nr 29, s. 8-9

22
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W salonie
olej, tektura, 23 × 33 cm,
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

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. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni.

cena wywoławcza: 14 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

przedstawieniach dworków.
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Krakowski malarz naturalista,
który najwyraźniej był doskonałym obserwatorem życia swojej
epoki. W jego obrazach pięknie
brzmi zarówno świat polskiego
dworu, jak i małomiasteczkowej ulicy z ich obyczajami
i zwyczajami. Ponieważ tworzył
miniaturowe akwarele, bardzo
często stawały się one tematem
pocztówek.
Edward Marszałek, Czarowny las. Motywy leśne
na starej pocztówce, Warszawa 2018, s. 90

23
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

W drodze na targ
olej, płótno, 48 × 96 cm,
sygn. l.d.: A.Setkowicz

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

cena wywoławcza: 15 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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Stanisław Bagieński, który jak wielu współczesnych
malarzy warszawskich, zajmujących dziś w sztuce
polskiej czołowe stanowiska, ukończył Warszawską
Szkołę Rysunkową pod kierunkiem Wojciecha
Gersona, a następnie wyjeżdżał na dalsze studja
do Monachjum i Paryża, zajął wśród batalistów
polskich w dalszym rozwoju tej dziedziny sztuki,
swoje oddzielne i niemniej zasłużone stanowisko.
Widocznie był też na batalistę predystynowany. Już
bowiem jako siedmioletni chłopiec nie znajdował
dla siebie ponętniejszej zabawy, jak rysowanie
żołnierzy i koników. Warszawska Szkoła Rysunkowa dała mu podstawy fachowe, by ta największa
dla niego przyjemność jako młodzieńca, stała się
celem życia jako artysty i obywatela. […] Ogólną
cechą twórczości malarskiej Stanisława Bagieńskiego jest bardzo staranny i lekką ręką narzucony
rysunek, dokładne wystudjowanie ruchów ludzi
i koni, a przede wszystkiem prawda sytuacyjna
w kompozycji nagromadzonego materiału.
Feliks Lubierzyński, Sylwetki naszych plastyków. Stanisław Bagieński,
„Przegląd Artystyczny”, 1927, nr 2, s. 5-8

24
Stanisław Bagieński
(1876 Warszawa – 1948 tamże)

Samosierra
olej, płótno, 25,50 × 41 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: S. Bagieński

Edukację w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona poprzedził prywatnymi
lekcjami udzielanymi mu przez ojca - Feliksa. Kolejnym etapem w kształceniu artystycznym
były uczelnie w Monachium i Paryżu (w latach 1901-03), na które Bagieński trafił dzięki
stypendiom Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Od 1900 roku artysta regularnie wystawiał
w Zachęcie, a także w salonach Krywulta i Rychlinga. Malował sceny rodzajowe, weduty
staromiejskie, był jednak - przede wszystkim – batalistą, twórca obrazów gloryfikujących
polskiego żołnierza. . Uprawiał również malarstwo pejzażowe o motywach tatrzańskich

cena wywoławcza: 8 000 zł

i morskich. Współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Biesiadą Literacką”, „Światem”.

estymacja: 12 000 – 20 000 zł

Należał do stowarzyszenia artystów malarzy Pro Arte.
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25
Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89

(1866 Igołomnia k. Miechowa –

studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę

1940 Kraków)

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

Teren operacji wojennych Wołyń,
1915 r.

olej, płyta, 21 × 26 cm, na odwrocie
naklejka: Wystawa Legionów Polskich,
Warszawa, Kwiecień 1917

26

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

Konstanty Szewczenko

ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

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

Marszałek Józef Piłsudski
olej, tektura, 18 × 12,5 cm,
sygn. p.d.: K.SZEWCZENKO

W latach 1927–1928 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie. Następnie
w latach 1928–1932 kontynuował naukę w warszawskiej ASP u Felicjana Kowarskiego
i Tadeusza Pruszkowskiego. Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe i portrety.
Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z Teatrem Rozmaitości.
Współpracował z wydawnictwem „Atlas” we Lwowie, z „Kurierem Porannym”. Jest autorem

cena wywoławcza: 3 600 zł

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

cena wywoławcza: 3 600 zł •

portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego. Swoje prace prezentował na

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

przedstawienia.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

wystawach krajowych i zagranicznych.
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27
Henri D. Roszezewski
(XIX w.)

Krajobraz włoski,

1891 r.

olej, płótno, 79 × 64 cm,
sygn. i dat. l. d.: „Rosz. 1891”

Malarz pochodzenia polskiego, działający na przełomie XIX i XX wieku we Francji. Malował
pejzaże oraz sceny rodzajowe. W jego dorobku odnaleźć można również, namalowany
w 1887 r., portret George’a Melies’a (1861–1938) wchodzący w skład historycznej kolekcji

cena wywoławcza: 14 000 zł

„zasobow Meliesa” (Fonds Melies), nabytej w 2004 r. przez francuskie Narodowe Centrum

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Kinematografii (CNC).
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Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej ASP w pracowniach J. Malczewskiego oraz W. Weissa. W 1922 uzyskał stypendium rządu francuskiego. W Paryżu związał się
z kręgiem artystów École de Paris, m.in. z Chaimem Soutinem, Mauricem Utrillem, Louisem
Marcoussisem, Wacławem Zawadowskim, Mojżeszem Kislingiem, Henrykiem Haydenem
oraz Eugeniuszem Zakiem. W tym okresie zaczął też sygnować swoje prace Eugène Ebiche.

28
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety
olej, płótno, 64,5 × 54 cm

Jego sztukę promowali znani marszandzi Leopold Zborowski i Georges Bernheim. Brał
ponadto udział w Salonach paryskich: Jesiennym (1925) i Niezależnych (1926). W 1926
eksponował swe obrazy w Krakowie wraz z członkami CECHU ARTYSTÓW PLASTYKÓW
„JEDNORÓG”. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu.
Jako reprezentant Polski wziął udział w Międzynarodowej Wystawie Sztuki urządzonej przez
College Art Association w 1933 w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił do Krakowa
i podjął pracę pedagogiczną jako profesor tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. W latach
40. potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego. Początkowo kierował katedrą
rysunku. W 1945 otrzymał nominację na stanowisko rektora macierzystej uczelni, które

cena wywoławcza: 27 000 zł •

piastował do 1950. W okresie 1950–1969 pełnił funkcję kierownika katedry malarstwa

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

w warszawskiej ASP.
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30

29

Janusz Janowski

Kazimierz Borowski

(1902 Warszawa – 1982 tamże)

(1877–1966)

Martwa natura,

Portret kobiety,
1941 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
97 × 70 cm, sygn. i dat. l.d.: Janusz

olej, tektura, 33 × 40,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: K.Borowski 1941

1943 r.

Malarz krakowski. Od 1950 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Do

Paweł Janowski/1943

Uczeń Józefa Mehoffera w krakowskiej ASP. Edukację artystyczną kontynuował w Paryżu
i Rzymie. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległ prawie cały dorobek artystyczny
Janowskiego. Po wojnie był wziętym portrecistą warszawskiej dyplomacji. W 1952 roku
dorobek artysty pokazała warszawska „Zachęta”. Gdy w 1963 roku artysta przebywał we
Włoszech, na sportretowanie wyraziła zgodę Sophia Loren i jej portret pokazano na wystawie

cena wywoławcza: 1 000 zł •

jego ulubionych tematów należały krakowskie pejzaże pełne słońca malowane grubymi

cena wywoławcza: 4 000 zł •

w Hotelu Bristol w 1963r. Portrety Janowskiego cechuje śmiałe realistyczne ujęcie oraz duże

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

pociągnięciami farby oraz klimatyczne martwe natury.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

wyczucie usposobienia portretowanej osoby.
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W pracach Berlewiego przebija artysta dzisiejszej doby. Ustawicznie szuka, ustawicznie się
zmienia. Zarzucić mu można wrażliwość na
wpływy i wynikającą stąd pewną niekonsekwencję
w pierwiastku odtwórczym. Zdarza się, że jedna
praca obok drugiej stanowi antytezę. Berlewi czasami zrywa z wszelką tradycją istniejących form,
a czasami wraca do realizmu, który futuryzuje
i pogłębia swoiście. Zawsze jednak przez wybitny
talent i kulturę zastanawia.
Tea Arciszewska, Refleksje z Wystawy Zbiorowej Plastyków Żydowskich,
„Nasz Przegląd”, 1926, nr 225, s. 8

31
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret mężczyzny
olej, sklejka, 97 × 75 cm,
sygn. na odwrocie: H. BERLEWI,
na odwrocie pieczęć ATELIER BERLEWI

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do w warszawskiej Szkoły Rysunkowej,
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-

cena wywoławcza: 8 000 zł •

miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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32

Zygmunt Landau

Igor Talwiński

(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

(1907–?)

Portret kobiety

Akt
olej, płótno, 55,5 × 45,5 cm,
sygn. p.d.: Igor Talwiński

Polski malarz, czynny w Anglii i Francji. Został zmobilizowany we wrześniu 1939 i dostał
się do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu z obozu jenieckiego w roku 1945 zamieszkał
w Paryżu. Tam wyuczył się rzemiosła malarskiego. Od roku 1951 wystawiał na Salonie

akwarela, papier, 61 × 45 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: Landau

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Potem uczył się w warszawskiej ASP w pracowni S. Lentza. Landau brał udział w łódzkim życiu artystycznym,
również po wyjeździe do Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną zamieszkał na Montparnasse
w „La Ruche” – pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania dla artystów, uczęszczał do
Académie de la Grande Chaumiere i Academie Colarossi, często odwiedzał paryskie muzea,
przyjaźnił się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo Modiglianim. W 1928 roku przyjechał
do Polski z okazji swoich wystaw w Warszawie i Łodzi. Mieszkał przez pewien czas w Saint-Tropez ze znanym angielskim krytykiem i malarzem, głównym ideologiem Bloomsbury Group,
Rogerem Fryem, który propagował twórczość Landaua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych.
Po wojnie mieszkał także w Nicei i Paryżu, wystawiał w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec

cena wywoławcza: 5 000 zł

Paryskim. Swoje obrazy przedstawiał też na indywidualnych wystawach w Londynie i Nowym

cena wywoławcza: 3 600 zł •

lat 50. przeprowadził się do Izraela gdzie kontynuował pracę malarską. W 1962 roku wykonał

estymacja: 6 500 – 8 000 zł

Jorku. Malował głównie subtelne portrety i akty młodych dziewcząt.

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

swe ostatnie dzieło – witraże dla małej kaplicy przy siedzibie YMCA w izraelskiej Tyberiadzie.
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Wydaje mi się, że u podłoża malarstwa Rzepińskiego
leży zaufanie do […] sensu i rzetelności rzeczy zwykłych,
zaufanie do natury, do uczciwości jej wyglądu. Dlatego
Rzepiński potrafi odejść od wirtuozerii kolorystycznej
[…], od wymownych zestawień i zróżnicowań materii,
od przewrotnej gry natężeń barwnych i walorowych
[…], od zwięzłej ozdobności rysunku (jak w niektórych
martwych naturach). Słowem – potrafi odejść od pozycji, na których mógłby się nazbyt bezpiecznie okopać.
Umie zaufać zwyczajnej zieleni drzew, niebieskiemu
niebu, pomarańczowym pomarańczom.
[…] Czesław Rzepiński, chłonąc świat, ma zarazem
ostrą świadomość faktu, że tworzy obraz, przedmiot
swoisty, rządzący się własnymi prawami […].
Jacek Woźniakowski, [wstęp do kat.:] Czesław Rzepiński.
Wystawa malarstwa, Warszawa 1966, s. 8-9

34
Czesław Rzepiński

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

(1905 Strusowa k. Trembowli –

krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana

1995 Kraków)

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

Martwa natura
olej, płótno, 73 × 50 cm,
sygn. l.g.: Rzepiński

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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35
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Droga przez las
olej, płótno, 60 × 90 cm,
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

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

cena wywoławcza: 8 000 zł •

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

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Willa przy ulicy Spadzistej 16 przypomina w ciągu dnia przedszkole. Pełna jest dzieci
w różnym wieku i różnych zabawek. W ogrodzie np. czynna jest piaskownica, huśtawki,
drabinki. Malarz nie ma w tym czasie dorosłych modeli tylko dzieci.
(Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław 1971 r., s. 134.)
W piasku środkowego tarasu kwitną w grupach po dwie, trzy osóbki różnorako ubrane
dziewczęta i chłopaki. Płowowłose i modrookie, czarnowłose i piwnookie, czyste, a częściej
umorusane bractwo, w miłej towarzyskiej pogwarce ledwie okiem rzuciwszy na przybysza,
a już powraca do babek z piasku. [...] Oto dzieci z najbliższego sąsiedztwa Hofmana, dzieci
tak zwanych „elementów” podmiejskich. Mordy częstokroć odrapane, włosy jak badyle, ale
jeszcze z owym czarodziejskim puszkiem młodości. Całe hordy dzieciaków siedzą w piasku,
bawią się w krokieta [….]. Jeden dzieciak pozuje, reszta się bawi. [...]
(B. Danielska, „W Szklarskiej Porębie, wszystkie drogi prowadzą
do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 2017, s. 105.)

Leon Kowalski

36

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

Wlastimil Hofman

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

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Chłopiec z konikiem,

37

1959 r.

olej, płyta, 21,5 × 30 cm,
sygn. i dat. l.d.: Wlastimil Hofmann/1959

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

(1870 Kijów – 1937 Kraków)

Scena rodzajowa
olej, sklejka, 22 × 27 cm,
sygn. l. d.: L Kowalski, na odwrocie
rysunek szachownicy oraz oznaczenie:
No – [?] 195

Malarz i grafik, naukę rozpoczął w Kijowskiej Szkole Malarskiej M. Muraszki, studia następnie
kontynuował w krakowskiej ASP, gdzie miał styczność z profesorami w osobach L. Loefflera,
J. Unierzyskiego, Wł. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego. Pogłębianie studiów poza
granicami kraju w Monachium i Paryżu umożliwiły mu dotacje, które otrzymał z Wydziału
Krajowego w 1894 roku. W technice olejnej zajmowały go zagadnienia światła i koloru, no
co miało wpływ zetknięcie się artysty z francuskim impresjonizmem. Malował kompozycje
przedstawiające kadry miejskie i pejzażowe. Nieobce mu były także utrzymane w konwencji
realistycznej portrety, sceny rodzajowe i tematy religijne. Chętnie sięgał również po akwarelę

cena wywoławcza: 14 000 zł •

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

cena wywoławcza: 5 500 zł

i pastel, z dużą wprawą posługiwał się igłami w technikach graficznych, w których udawało

estymacja: 18 000 – 23 000 zł

ekspresji przedstawienia.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

mu się uzyskać efekt zbliżony do rysunku.

70

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

Aukc ja M a l a r s t wa P o ls k i e g o

71

38

39

Soter Jaxa – Małachowski

W latach 1892–94 studiował malarstwo w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka

Erno Erb

(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

i Władysława Łuszczkiewicza. W roku 1901 zamieszkał w Monachium, gdzie uczył się

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Pejzaż zimowy,

1928 r.

gwasz, tektura, 34,5 × 49,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: SJaxa/1929

w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. Po studiach osiadł w Krakowie,
wyjeżdżając jedynie na krótko do Zakopanego i do Włoch. Uprawiał głównie malarstwo
pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych
malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację do swych obrazów, dokumentując

Przekupki
gwasz, papier, 20 × 26 cm,
sygn. l.d.: EErb

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

cena wywoławcza: 6 500 zł

w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Jego prace znajdują się w polskich muzeach

cena wywoławcza: 8 000 zł

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

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

i kolekcjach prywatnych.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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40
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Pędzące trojki
olej, płótno, 60 × 80 cm,
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

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

cena wywoławcza: 25 000 zł •

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

estymacja: 35 000 – 50 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06,

Władysław Jarocki
(1879 Tarnopol – 1965 Kraków)

Hucuł,

1958 r.

olej, tektura, 50 × 34,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: W.Jarocki/1958 r

42

studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona

Adam Setkowicz

Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył

(1875 Kraków – 1945 tamże)

liczne podróże, m.in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające

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

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

cena wywoławcza: 7 800 zł •

chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz

cena wywoławcza: 9 500 zł

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

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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Jak widać z życiorysu, rozwój artystyczny Skoczylasa
dzieli się na dwie odrębne fazy. […] Okres pierwszy (do r. 1910), jeżeli pominąć rzeźby ze szkoły
wiedeńskiej, zaznaczył się wielką ilością studjów
pejzażowych, przeważnie małych akwarelowych
lub olejnych obrazków. Jak wszyscy niemal współcześni mu pejzażyści kształcący się w Krakowie,
uległ Skoczylas silnemu wpływowi Stanisławskiego.
Przejął odeń technikę plamową, wrażeniową, ton
różowo-fioletowy, oraz zwyczaj malowania na niegruntowanych tekturkach, nadających obrazkom
specyficzną matowość. To tylko malował, co trafiało
do oczu przymkniętych […]. Przy takiem traktowaniu
kształty zatracały wyrazistość zarysu, rozpadały się
na szereg chwiejnych plam barwnych, zmieniając organizm pejzażowy w płynną masę łamanych odcieni
i półtonów, współbrzmiących jedynie z odpowiednim
kamertonem nastrojowości.
Stanisław Woźnicki, Władysław Skoczylas, Warszawa 1925, s. 12

43
Władysław Skoczylas

Malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog i krytyk artystyczny. Od roku 1901 studiował rzeźbę

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, następnie rzeźbę i malarstwo w krakowskiej Akademii

Droga leśna
akwarela, tektura, 31 × 23,5 cm,
sygn. l.d.: W.Skoczylas, na odwrocie
naklejka wystawowa z Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu

Sztuk Pięknych u Axentowicza i Wyczółkowskiego (1904–1906), rzeźbę u E.-A. Bourdella
w Paryżu (1910) i grafikę w Lipsku (1913). Od 1908 przez kilka lat mieszkał w Zakopanem,
gdzie uczył rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego, był współzałożycielem Towarzystwa
Sztuka Podhalańska i warsztatów tkackich „Kilim”. Od roku 1918 stale mieszkał w Warszawie – uczył na Wydziale Architektury Politechniki i prowadził katedrę Grafiki Artystycznej
w Szkole, a później Akademii Sztuk Pięknych. Wiele wystawiał, m.in. z grupą Formistów.
Był współzałożycielem grup „Rytm” i towarzystwa grafików „Ryt” i brał udział w wystawach

cena wywoławcza: 9 000 zł

tych ugrupowań. Był wybitnym grafikiem, twórcą polskiej szkoły drzeworytu. Malował

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

stosunkowo niewiele, tworząc pejzaże, portrety i sceny rodzajowe.
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45
Henryk Baranowski

44

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Owce na hali
olej, tektura, 49 × 69,5 cm,
sygn. p.d.: M.Stańko

W latach 1880–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował portrety,
krajobrazy (w tym wiele tatrzańskich), sceny rodzajowe, tzw. „typy ludowe” górali czy
Cyganów. Znane są również jego obrazy nawiązujące do malarstwa A. Böcklina (Rybak
i Syrena, 1901). Swoje prace wystawiał w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w latach 1886, 1893, 1894. W roku 1892 obraz Z Gubałówki przesłał także do

Widok na Mnicha z Morskiego
Oka, ok. 1980 r.
olej, tektura, 69 × 48 cm,
sygn. l.d.: H. Baranowski/Morskie oko
MNICH

Kształcił się w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Był członkiem ZPAMiG.
Wiele podróżował po Europejskich, ale także odwiedził Afrykę i na Bliski Wschód. Uczestniczył
w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zorganizował 40 wystaw
indywidualnych. Wielokrotnie nagradzany. Prace artysty znajdują się w muzeach i kolekcjach
prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo i grafikę. Twórczość artysty
zdominowała tematyka marynistyczna, ale malował ponadto pejzaże kaszubskie, widoki
odwiedzanych licznych miast, sceny rodzajowe, a także portrety i kwiaty. Twórczość artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł •

warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na konkurs im. Kuryerowa. Prace artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł •

jest różnorodna tak pod względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Krakowie.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

oraz pastel.
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46
Paul Weimann
(1867 Wrocław – 1945 Jelenia Góra)

Pejzaż zimowy
olej, płótno, sygn. p.d.: P.Weimann

Wykształcenie zdobył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna, aby ją poszerzać w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W twórczości
artysty dominuje tematyka pejzażowa. Z wielkim upodobaniem artysta pokazywał na swoich
płótnach bliskie mu okolice Dolnego Śląska, Karkonoszy i Jeleniej Góry. Wypracował sobie

cena wywoławcza: 10 000 zł

rozpoznawalny i popularny wśród odbiorców własny typ karkonoskich widoków. Największy

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

zbiór prac artysty znajduje się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
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Najbardziej znany polski przedstawiciel sztuki naiwnej, malarz samouk, cierpiący na

Nikifor Krynicki

zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i wykazywały

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Niebo – dyptyk,

1961 r.

ołówek, papier, praca dwustronna
współoprawna, 2 × 14,5 × 8,5 cm,
każdy opisany na środku: NIEBO
oraz na dole: KRZANIE OTANIAC

wpływ sztuki cerkiewnej. Posługiwał się techniką akwareli i rysował kredkami, wykorzystując
każdy dostępny kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał
ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył seriami obrazki przedstawiające architekturę,
wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace opatrywał ciągami słobozrozumialnych drukowanych liter. W 1932 r. zauważony w świecie artystycznym, doczekał
się pierwszej indywidualnej wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk
Museum w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie,
Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku Zachęta

cena wywoławcza: 7 000 zł •

w Warszawie przygotowała retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

muzeum w Krynicy.
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Nie chciał, by wiedziano, że nie czyta i nie pisze […].
Aby nie wyróżniać się w czasie nabożeństwa, sporządził
sobie modlitewnik w czarnej oprawie. Wyglądał jak
prawdziwy, tyle że w środku znajdowały się wyłącznie
rysunki Nikifora, przedstawiające w górnej części stronicy
sceny biblijne, w dolnej zaś ich współczesne, ziemskie
odpowiedniki.
Aleksander Jackowski, Nikifor (1895-1968), „Polska Sztuka Ludowa”,
1982, T. 36, nr 1-4, s. 23
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48
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Nikifor w drodze do pracy,

[…] Dosyć istotne miejsce w twórczości malarskiej
Nikifora zajmują obiekty sakralne: cerkwie, kościoły, synagogi. Nikifor malował świątynie różnych wyznań, choć
ze względów religijnych najbliższe były mu oczywiście
cerkwie i im poświęcił najwięcej uwagi.
Zbigniew Wolanin, O malarstwie Nikifora Krynickiego,
„Almanach Muszyny”, 1999, s. 7, 9, 11

49
Zofia Plewińska-Smidowiczowa
(1888–1944 w Powstaniu Warszawskim)

l. 30-40 XX w.

Ilustracja do baśni

akwarela, papier, 29,5 × 20,5 cm,

Malarka i pisarka. Od 1905 roku studiowała w SSP w Warszawie, by w latach 1911–12
kontynuować je w Paryżu. Podając się za mężczyznę służyła w Legionach Polskich. W 1926
została członkiem TZSP, a w 1938 Bloku Zawodowych Artystów Plastyków. Wielokrotnie
wystawiała swoje prace: w Warszawie w TZSP (1908–23), Salonie Polskiej Sztuki Nowoczesnej 1920, w Krakowie w TPSP 1911, w Moskwie 1913, w Wilnie 1914, Paryżu
w Grand Palais 1913. W 1925 roku w TZSP zorganizowało wystawę monograficzną artystki
(97 dzieł). Prace artystki, osadzone w secesyjnej stylistyce, emanują tajemniczym, nieco

opisany na dole: NIKFOR 50 zł/KRENI-

akwarela, gwasz, 24,5 × 19,5 cm,

CAWSIKOSCRDA SRA TRA MATEJKO,

sygn. l.d.: ZOFIA PLEWIŃSKA-SMIDOWI-

uszkodzenie p.g. róg

CZOWA

cena wywoławcza: 8 000 zł •

cena wywoławcza: 3 200 zł

witraże i malowała na szkle. Tematy do swoich prac czerpała przede wszystkim z baśni

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

i legend, tworząc kompozycje o charakterze ilustracyjnym.
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sentymentalnym nastrójem. Często pojawia się w nich motyw stylizowanych ptaków,
zwierząt i kwiatów. Posługiwała się głównie techniką akwareli i techniką olejną, sporadycznie
gwaszem i pastelami. Ponadto uprawiała rysunek, tworzyła barwne litografie, projektowała

Po 1920 roku głównym przedmiotem zainteresowań malarki stały się martwe natury.
Były to przede wszystkim kwiaty, ale także bogato wyposażone wnętrza, pełne starych
dywanów, mebli i bibelotów. Obrazy te malowane za pomocą drobnych plamek barwnych,
charakteryzujące się zgaszonymi, subtelnie zestawionymi barwami, wykazywały wyraźne
wpływy malarstwa Olgi Boznańskiej.
Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka w latach 1900–1939. Cz. III.
Przedstawicielki koloryzmu, „Krzysztofory”, 2009, nr 27, s. 263

Od 1901 r. kształciła się w prywatnej szkole H. Strehblowa oraz F. Kruisa w Wiedniu. W latach

50
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

Miechunka w wazonie
olej, sklejka, 22 × 28 cm,
sygn. l.d.: Zofia Albinowska

1909–1912 podjęła studia w Paryżu Académie Colarossi oraz w École des Beaux Arts.
Przyjaźniła się z Olgą Boznańską, z którą konsultowała swoje postępy w zakresie malarstwa.
Z Paryża wyjeżdżała częstom.in. do Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Aż na stałe osiadła we

51

Lwowie, aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta; przez wiele lat była prezesem

Stanisław Ejsmond

Stanisław Ejsmond był synem Franciszka, również malarza, który był jedynym nauczycielem

tamtejszego Związku Artystów Polskich (1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego

(1897 Dąbrówka – 1939 Lublin)

malarstwa syna. Debiutował w 1910 w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i wystawiał

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (1922–39). Miała wiele wystaw zarówno w kraju
(Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz), jak i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York).
Malowała głównie martwe natury, w których osiągnęła mistrzostwo oraz portrety i pejzaże.
Urozmaicała swoje martwe natury wykorzystując różnorodne kwiaty, dekoracyjne wazony
lub dzbany, ustawiając je w kameralnym otoczeniu, osiągała efekt wyjątkowej i subtelnej

Róże
olej, płótno, 51 × 41 cm,
sygn. p.d.: S.EJSMOND

tam swoje prace w latach 1910–37, za które zdobył wiele nagród i medali (m.in. w 1932
za obraz „Róże”). W 1929 wystawiał w gronie artystów niestowarzyszonych w Poznaniu.
7.IX.1939 wyjechał z Warszawy wywożąc zbiory Zachęty m.in. Bitwę pod Grunwaldem
i Kazanie Skargi Jana Matejki do Lublina, gdzie zginął podczas bombardowania miasta.
Malował głównie kwiaty, martwe natury o motywach łowieckich, portrety, niekiedy obrazy

cena wywoławcza: 2 800 zł •

kompozycji. Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana

cena wywoławcza: 7 500 zł

o tematyce fantastycznej. Wykonywał także panneaux dekoracyjne, m.in. dla firm E. Wedel

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

kompozycja tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

oraz plakaty propagandowe.
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52
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Martwa natura,

przed 1945 r.

akwarela, gwasz, tektura, 68 × 98 cm,
sygn. p.d.: Teo Grott

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

cena wywoławcza: 15 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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– Jak powstał pseudonim Aneri?
– Nie chciałam, by robiono coś dla mnie jako dla żony sławnego malarza, musiałam
w manifestacji mej sztuki używać innego nazwiska – tak jakoś wpadłam na odwrotność
mojego imienia…[…]
– Malowałam przez tyle lat, było to wielkie umiłowanie, maluję nadal: martwa natura,
pejzaż, kompozycja, portret – malowałam przeważnie olejem.
Witold Zechenter, Aneri [wywiad z Ireną Weiss], „Dziennik Polski”, 1969, nr 22, s. 5

53
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Kwiaty w wazonie
olej, tektura, 54 × 40 cm,
sygn. p. śr.: aneri

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w SSP pod kierunkiem K. Krzyżanowskiego
oraz X. Dunikowskiego. Następnie wyjechała do Monachium pod koniec 1906 roku, aby

54

pobierać nauki u węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu w malarstwie Szymona

Adolf Behrmann

Hollosy’ego. Powróciła w 1907 do Krakowa, gdzie rozpoczęła kurs u Wojciecha Weissa,

(1876 Tockum k. Rygi – 1942 Białystok)

którego poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu zaczęła bardziej syntetyzować rysunek.
Podróżowali wiele z mężem, w 1913 byli razem w Wenecji, czas I wojny światowej spędziła
w Wiedniu, gdzie studiowała jeszcze w Kunstgewerbeschule. Artystka podejmowała głównie
tematy: martwe natury z kwiatami, pejzaże oraz portrety, tworząc w technice olejnej i akwareli.
W 1926 roku miała wraz z mężem i Leonem Wyczółkowskim wystawę we Lwowie. Swoje

Portret mężczyzny w turbanie
olej, płyta, 52 × 42 cm,
sygn. p.b.: Behrmann

Studia rozpoczął w Akademii monachijskiej (1900–1904), następnie kontynuował w Paryżu
(1905–1910). Wiele podróżował był m.in. w Algierze, Maroku, Egipcie, Palestynie oraz

cena wywoławcza: 4 600 zł •

prace wystawiała również w TPSP „Sztuka” w Krakowie i TZSP w Warszawie. Używała do

cena wywoławcza: 2 400 zł

w we Francji, Włoszech, Nowym Jorku. Był członkiem ZZPAP w Łodzi. Malował pejzaże,

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

sygnowania prac pseudonimu Aneri, który stanowi anagram jej imienia.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

widoki miast, sceny rodzajowe, portrety. W jego pracach najważniejszy był kolor.
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56

55

J. Konarski

Mieczysław Serwin-Oracki

(XIX/XX w.)

(1912 Bochnia-1977 Katowice)

Zaprzęg konny

Leśna droga
olej, płyta pilśniowa, 40 × 50 cm,
sygn. p.d.: m.Oracki – Serwin

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1937 roku. Studiował między innymi
u F. Pautscha. Malował pejzaże, martwe natury. Wystawiał swoje prace między innymi na
Salonie 1938 w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, na którym zdobył

olej, płyta, 10 × 10 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: J. Konarski

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. Rozpędzone zaprzęgi,

cena wywoławcza: 5 000 zł •

brązowy medal za obraz Śpiąca. W 1939 roku uczestniczył w wystawie zbiorowej Towarzystwa

cena wywoławcza: 4 600 zł

dorożki i brawurowe sanny osadzone zazwyczaj w zimowej scenerii wykazują ewidentny

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

związek z XIX-wiecznym malarstwem kręgu Akademii Monachijskiej.
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57
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok Warszawy
olej, płótno, 35 × 50 cm,
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

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

cena wywoławcza: 15 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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59

Władysław Chmieliński

Władysław Chmieliński

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Plac Zamkowy

Krakowskie Przedmieście

olej, płótno, 35 × 50 cm,

olej, płótno, 25 × 35 cm,

sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 10 000 zł •

cena wywoławcza: 8 000 zł •

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

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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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
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Romuald Smorczewski
(1901 Warszawa-1962)

Martwa natura,

1959 r.

olej, płótno, 60 × 45 cm,
sygn. i dat. p.d.: R.Smorczewski/1959
Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty

Malarz polski. Urodził się w rodzinie warszawskiej inteligencji, zesłanej na Syberię po

Aleksander Lech Kłopotowski

upadku powstania styczniowego. W latach 1920–1922 studiował na wydziale malarstwa

(1895 Warszawa-?)

w Artystyczno-Przemysłowym Instytucie Sztuki Praktycznej w Nowo Omsku. Po powrocie
do Polski, w latach 1926–1930, ukończył warszawską Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych
i Malarstwa. Od 1945 roku był członkiem ZPAP w oddziale warszawskim. Uczestniczył
w wielu ogólnopolskich wystawach zbiorowych. W latach 1950–1953 czterokrotnie wystawiano jego prace w warszawskiej Zachęcie. Specjalizował się w malarstwie sztalugowym.
Stosował wiele technik artystycznych. Preferował akwarelę i technikę olejną na różnych
podłożach. Równocześnie był rysownikiem i często portretował z pomocą kredki, ołówka

Portret Władysława
Szabrańskiego z Bełchatowa
(1880–1943), 1940 r.
olej, płótno, 80 × 65 cm,
sygn. i dat. p.g.: AL Kłopotowski 1940

W latach 1919–1937 studiował w SSP w Warszawie u K. Tichego i W. Jastrzębowskiego.
Na stałe mieszkał w Warszawie. Należał do ugrupowań artystycznych Rzut oraz Bloku
Zawodowego Artystów Plastyków. Wystawiał w Warszawie, Krakowie, Lublinie, a także na

cena wywoławcza: 2 400 zł •

lub węgla. Głównym tematem jego twórczości malarskiej obok pejzażu był człowiek, jego

cena wywoławcza: 3 400 zł

wystawach zagranicznych - w Amsterdamie, Londynie, Ottawie. Malował głównie pejzaże,

estymacja: 3 500 – 5 500 zł

los, praca, trudy życia i nastroje.

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

także studia portretowe i sceny figuralne.
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Jakub Markiel
(1911 Łódź – 2008 tamże)

Martwa natura
olej, płyta, 39 × 60 cm,
sygn. p.d.: Markiel, na blejtramie naklejka
z wystawy Salon Niezależnych z 1954 r.,
na naklejce, nazwisko autora, adres,
tytuł pracy.

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. W 1933 roku otrzymał
stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Dodatkowe nauki pobierał
w pracowni malarza Jeana Souverbie. Kilka lat później Markiel został laureatem trzeciej
nagrody École des Beaux-Arts. W 1943 roku odkryto jego żydowskie korzenie w wyniku
czego został deportowany i osadzony w podobozie w Jawischowitz. W tym czasie artysta
rysunkami dokumentował ciężkie chwile w obozie, które nie przetrwały do naszych czasów.
Zmuszony przez kierownika obozu wykonał dwie rzeźby, przedstawiające muskularne postaci
robotnika oraz górnika. Był autorem portretów esesmanów i kapo. W tajemnicy malował

cena wywoławcza: 15 000 zł •

także wizerunki współwięźniów. Po zakończeniu wojny powrócił do Francji, gdzie do końca

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

życia malował.
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64

Basile Poustochkine

Basile Poustochkine

(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Pejzaż zimowy

Pejzaż z chatą

olej, papier, 7,5 × 11,5 cm

olej, papier, 7,5 × 11,5 cm

w świetle passe-partout,

w świetle passe-partout,

sygn. l.d.: B. Poustochkine

sygn. p.d.: B. Poustochkine

cena wywoławcza: 1 600 zł •

cena wywoławcza: 1 600 zł •

przyrody, a wręcz przeciwnie – drogą pokazywania jej ducha, kolorów i światła. To, co

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

wyróżnia prace Poustochkina, to także pewna nostalgia zamknięta w tych małych formach.
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Malarz, grafik i rysownik. Jego losy w różnych momentach życia wiązały się z Polską – walczył
na terenie naszego kraju przeciwko bolszewikom, pracował tutaj i z polskim paszportem
wyjechał do Francji. Tworzył grafiki, projektował wzory tkanin i malował pejzaże. Niewielkie
rozmiarami, ale intrygujące, wypełnione łagodnym światłem i pięknem przyrody dzieła.
Gdy tworzył pejzażowe studia okolic Paryża w pewnym sensie był spadkobiercą zdobyczy
impresjonistów. Jako postimpresjonista nie poszedł jednak w stronę stopniowej dekonstrukcji
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Fryderyk Antoni Hayder
(1905 Przemyśl – 1990 Gliwice)

Widok miasta ze wzgórza,

1967 r.

olej, płótno, 100 × 120 cm,
sygn. i dat. l.d.: F.Hayder 67,
na odwrocie F.HAYDER
cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
Malarz, grafik. W latach 1925–1933 studiował w ASP w Krakowie – malarstwo w pracowni Józefa Mehoffera, rzeźbę u Xawerego Dunikowskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Od 1935 zamieszkał w Warszawie. Obok malarstwa zajmował się grafiką użytkową i aranżacją
wnętrz. Przed wojną brał udział w wystawach m.in. w Zachęcie (1937) i w TPSP w Krakowie (1938). Współtworzył Gliwicki Oddział ZPAP,
uczestniczył w wielu wystawach ogólnopolskich (Wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich, W-wa 1959; Malarstwo w XV-lecie PRL, W-wa
1961). Miał szereg wystaw indywidualnych.Malował kompozycje figuralne, pejzaże, sceny rodzajowe i martwe natury. Po wojnie podejmował
tematykę zaangażowana ideologicznie, od połowy lat 50. większą uwagę poświęcił stronie formalnej, malując w konwencji postkubistycznej.
Obraz budował za pomocą linearnej siatki grubych konturów, kolor wyważony, rzadko o intensywnym natężeniu kładziony był płasko. Na
początku lat 60. malował szereg abstrakcji o charakterze informelowskich, gdzie konstrukcja obrazu uległa zmiękczeniu, by w latach 70.
powrócić do konturu wyznaczającego układ form i przestrzeń. Dążył do syntezy, malował dużymi płaszczyznami, upraszczał rysunek.
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67

Stanisław Jan Łazorek

Józef Wasiołek

(1938 Aksamanice – 2000 Kazimierz
Dolny)

Widok na mostek i ruiny zamku,
1981 r.

olej, płótno, 46 × 38,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: ŁAZOREK 81

Wykształcił się na ASP w Warszawie w latach 1958–64. Dyplom obronił w 1964 roku
w pracowni Stanisława Szczepańskiego. Zajmował się malarstwem sztalugowym, podejmując tematy pejzażowe i kompozycje figuralne, ale także grafiką, rysunkiem i projektami
scenograficznymi. Wiele wystawiał w kraju i za granicą m.in. w Wiedniu, Pradze, Berlinie,
Hamburgu, Brukseli, Oslo, Nowej Zelandii, Dusseldorfie, Nowym Jorku. Po 1970 artysta
uczynił tematem swoich obrazów prawie wyłącznie Kazimierz Dolny, odchodząc od swego
dotychczasowego malarstwa, wywiedzionego z „nowej figuracji”. Kazimierskie tematy malował

(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Park im. Józefa Piłsudskiego
w Łodzi
olej, płótno, 38 × 55 cm,
sygn. l.d.: J.Wasiołek

Studia malarskie ukończył w Łodzi w pracowni prof. Adama Rychtarskiego i w Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie u Wacława Taranczewskiego i Zbigniewa Pronaszki. Malował
przede wszystkim pejzaże. Oprócz malarstwa sztalugowego i ściennego sakralnego, tworzył

cena wywoławcza: 3 000 zł •

w jasnych, pastelowych tonacjach, nadając im łagodny, liryczny i wyidealizowany klimat.

cena wywoławcza: 2 400 zł •

także rysunki i grafiki. Jego prace znajdują się w zbiorach publicznych w Polsce oraz

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Sam będąc inwalidą, malując korzystał jedynie z prawej ręki.

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

kolekcjach prywatnych.
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Maria Dziopak
(ur. 1954)

Port w Kołobrzegu,

2021 r.

akryl, płótno, 70 × 70 cm,
sygn. p.d.: M.DZIOPAK, opisany,
sygn. i dat. na odwrocie: MARIA DZIOPAK
– „KOŁOBRZEG PORT” – 2021/PŁÓTNO,
AKRYL

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (dyplom uzyskała w 1978 roku). Uprawia malarstwo
olejne, maluje głównie pejzaże. Nazywana jedynym żyjącym polskim impresjonistą, który
pracuje w naturze. Autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i na świecie. W twórczości artystki można wyróżnić dwa nurty tematyczne. Pierwszy – to baśniowy świat ogrodów,
pełen słońca i cienia, spokoju, zadumy i subtelności – to południe Europy, kraje Bliskiego
Wschodu, ale także Polska, Turcja czy Rosja. Drugi – bardziej agresywny, zainspirowany

cena wywoławcza: 6 000 zł

pejzażem angielskim i norweskim – to mocna kolorystyka, drapieżne, pełne światłocieni formy.

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Uczestniczka wielu wystaw, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, w kraju i za granicą.
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Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie. Studia na Wydziale

Jerzy Duda-Gracz

Grafiki w katowickiej filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w 1968 roku.

(1941–2004)

Jurajski. Obraz 991,

W latach 1976-1982 nauczał na macierzystym wydziale malarstwa i grafiki. W latach
1985 r.

olej, płótno, 73 x 60 cm,
sygn. i dat. l.d.: DUDA GRACZ 991 /
1985, na odwrocie opisany, sygn. i dat.
na autorskiej naklejce: OBRAZ 991 /
JURAJSKI / OLEJ, PŁÓTNO / 73 X 60
cm / DUDA GRACZ / 1985 / NR. KAT.
AUTOR. 991/ 1 WERNIKS. I . 1986

1992–2001 prowadził zajęcia w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W późniejszym
okresie, aż do śmierci, był pracownikiem Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jerzy Duda-Gracz należy do najbardziej znanych
współczesnych artystów polskich, rozpoznawalnych także za granicą. Jego prace pokazywano
na całym świecie, gdzie budziły powszechne uznanie: m. in. w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech, Włoszech, Francji, Anglii, Austrii, Szwecji, Rosji, Słowacji, Bułgarii, Japonii.
W swoich pracach, które odznaczają się doskonałym warsztatem, nawiązywał do tradycji
XIX-wiecznego malarstwa polskiego i twórczości takich artystów jak Józef Chełmoński,
czy Jacek Malczewski. Z prawdziwie satyrycznym zacięciem obnażał przywary ludzkiej
duszy i ciała. Bohaterami jego obrazów nierzadko byli mieszkańcy niewielkich miasteczek

cena wywoławcza: 80 000 zł •

i zapadłych wsi. Podejmowane przez niego tematy zaczerpnięte z szarej rzeczywistości

estymacja: 120 000 – 160 000 zł

rozgrywały się jednak zwykle w otoczeniu pięknej, typowo polskiej przyrody.
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Patriotyczne i religijne atrybuty widnieją na obrazach jurajskich, dokumentujących wspomnienia krajobrazów, scen
i ludzi zapamiętanych z dzieciństwa. W pięknym i romantycznym pejzażu Jury Krakowsko-Częstochowskiej przesuwa
się korowód dziwacznych postaci, nierealnych, a jednak
prawdziwych, jak zjawy z Wesela Wyspiańskiego. Idą dzieci
w białych ubraniach, blade, chudziutkie, zalęknione, prawdziwa „krucjata dziecięca”, liryczna i smutna, jak z malowideł El
Greca czy Wojtkiewicza. Idą też lub siedzą i czekają dorośli:
monstrualni, zniekształceni, zastygli w bezruchu nawet wtedy,
gdy wędrują. Dzierżą chorągwie kościelne lub narodowe,
bardziej po-szarpane niż te widoczne na obrazie Hasiora
Sztandary polskie. Portretowani przez Modiglianiego nie mieli
oczu, natomiast bohaterowie obrazów Dudy-Gracza nie mają
nawet wyraźnych, zindywidualizowanych rysów twarzy. […]
Cykl jurajski mówi nie tylko o polskiej religijności, historii
i obyczajach, ale także o sprawach ostatecznych, o losie
ludzkim, sensie życia, egzystencji, religii, życiu i śmierci,
o połączeniu sfery sacrum i sfery profanum. „O tym wszystkim,
co człowiekowi od dzieciństwa towarzyszy, co go definiuje,
ogłupia, podnieca i wodzi przez bezdroża i barykady życia
osobistego i publicznego” – wyjaśnia malarz.
Anna Matuchniak-Krauska, Artysta i publiczność – dyskurs o sztuce
i sprawach polskich. O malarstwie Jerzego Dudy-Gracza,
„Przegląd socjologiczny”, 1999, T. 48, nr 2, s. 196-197

70

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, gdzie w 1969 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W tym

Antoni Fałat

samym roku założył grupę artystyczną AUT. Mottem grupy stało się hasło „polska figuracja,

(ur. 1942 Warszawa)

Dama z kamelią,

polski styl, polska egzotyka”, które doskonale określa twórczość artysty jako przedstawiciela
1988 r.

olej, płótno, 73 × 91 cm,
sygn. i dat. p.d.: ant.Fałat 88

nowej figuracji w sztuce polskiej. Na początku lat 70. XX wieku Fałat współtworzył także ruch
zainicjowany przez absolwentów warszawskiej ASP „O poprawę”, postulującego odnowę
języka malarskiego. Punkt wyjścia do tworzonych prac Fałata stanowią stare fotografie.
Artysta traktuje sylwetki uchwyconych na zdjęciach postaci jako swego rodzaju szablony,
które następnie poddaje na płótnie stylizacji i przetworzeniu. Wrażenie odrealnienia potęguje

cena wywoławcza: 9 000 zł •

zawężona gama barwna stosowana przez Fałata, ograniczona do czerni, bieli i odcieni

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

szarości, jedynie punktowo przełamana mocnym akcentem kolorystycznym.
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Alfred Lenica należał do artystów, których indywidualność wykrystalizowała się późno. Mimo to, jak
w każdej autentycznej twórczości, widać wewnętrzną
rację jej przemian i uporczywe dążenie do realizacji
coraz bardziej konkretyzującego się celu. Fascynacja
surrealizmem jako ideą i szansą stosowania różnych
procederów, datująca się jeszcze sprzed wojny,
określiła dojrzałą twórczość Lenicy. Intensywne
czerwienie, błękity i zielenie, ugry i ziemie, budowały
gamę obrazów począwszy od najwcześniejszych.
I mimo „malarskiego sprawdzania” różnych tendencji
w sztuce […] Lenicę drążył ten sam problem: zbudowanie nowej przestrzeni w obrazie oddającej prawdę
o jedności świata. Konkretnie urzeczywistniało się to
w malarstwie poprzez syntetyzowanie bądź rozbijanie
poszczególnych form malarskich i łączenie ich z tłem,
kontekstem. Własna, wytworzona już w dojrzałym
malarstwie Lenicy przestrzeń, posiada charakterystyczne cechy: organiczną dynamikę i świetlistość,
materialną gęstość, biologiczny witalizm. Staje się
sama nową formą przedmiotowości, bytem. Jest
głównym nośnikiem treści malarskiej.
Jean Genet. Parawany. Prapremiera polska, Warszawa 1982

W latach 20. XX wieku studiował na Wydziale Prawno-ekonomicznym Uniwersytetu
w Poznaniu oraz w Konserwatorium Muzycznym. Jednocześnie uczęszczał na zajęcia do
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Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna
olej, płyta, 34,2 × 24,5 cm,
sygn. p. d.: lenica

poznańskiego Prywatnego Instytutu Sztuk Pięknych Adama Hannytkiewicza. Twórczość
Alfreda Lenicy z lat 30. była silnie inspirowana kubizmem i wpisywała się w nurt figuratywny
(były ot głównie martwe natury i pejzaże). W czasie II Wojny Światowej rodzina artysty została
wysiedlona z Poznania i udała się do Krakowa. Tam Lenica zwrócił się ku awangardzie,
dzięki znajomości z Tadeuszem Kantorem i Jerzym Kujawskim. Po wojnie artysta powrócił do
Poznania, gdzie intensywnie zaangażował się w działalność artystyczną. W 1947 roku został
współzałożycielem słynnej grupy awangardowej 4F+R. z czasem jego twórczość zaczęła coraz
bardziej ciążyć ku abstrakcji i taszyzmowi. W latach 50. Lenica wpisał się w socrealistyczną
estetykę, tworząc wiele obrazów spełniających wymogi nowej doktryny („Młody Bierut wśród
robotników”, „Pstrowski i towarzysze”, „Przyjęcie do Partii”, „Czerwony plakat”). Ostatecznie

cena wywoławcza: 40 000 zł •

dojrzały styl artysty wyklarował się w połowie lat 50. i stanowił wypadkową taszyzmu,

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

surrealizmu, informelu i drippingu.
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Jego pejzaże są przykładem syntezy malarskiej, chciałoby się powiedzieć, to czysta
malarskość, w której elementy realistyczne
podporządkowane są malarskiemu uniwersum. Rzeka jest wodą, światłami wody
promieniującymi ze wszystkich poziomów
jej głębokości, cieniami tej wody, ruchem
wody, zwłaszcza w obrazach z ostatniego
okresu. To są już metafizyczne pejzaże ziemi.
Wiesław Myśliwski
(Stanisław Baj, Wszystko płynie,
katalog wystawy Galeria Atak,
23.IX-26.XI 2011, s.7)
Rzekę Bug znam i noszę w sobie od
dzieciństwa. Od przeszło dwudziestu lat
próbuję namalować jej wizerunek. Zaczynałem skrupulatnie, odwzorowując jej widok:
zakola rzeczne, wodę, odbicia gęstych
zarośli. Rzeka na tym odcinku jest granicą
między Polską a Białorusią, krańcem Unii
Europejskiej i strefy Schengen, dlatego –
na szczęście dla niej – nadal pozostaje
dzika i nieokiełznana. Ze swej nadrzecznej
pracowni przyjeżdżam regularnie nad
mój „Styks” o każdej porze roku, o każdej
porze dnia, nierzadko wczesnym świtem
lub o zmierzchu, i wówczas lubię ją najbardziej – jest wtedy wyciszona, nabrzmiała
tajemnicą, poważna, groźna, ponadczasowa. Rzeka najprawdopodobniej nic nie wie
o mojej obecności, jestem jej obojętny, jest
bezwzględna w swoim istnieniu, a to jej
nieujarzmienie pociąga mnie najbardziej.
Stanisław Baj, Maluję rzekę Bug,
„Załącznik kulturoznawczy”, 2017, nr 4,
s. 333-335, 337
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Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug
olej, płótno, 80 × 120 cm,
sygn. l.d.: S. Baj

Studiował malarstwo w ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni prof. Ludwika
Maciąga. Od 1982 r. pracuje na macierzystej uczelni. Obecnie jest profesorem na Wydziale
Malarstwa. Wystawia głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe
inspirowane życiem wsi i naturą. Od lat 80-tych XX w. zawężał pole tematyczne do pejzażu
i przedstawień portretowych. Maluje najbliższe mu osoby i miejsca. Jego obrazy mają
cechy uniwersalne, zwłaszcza liczne portrety matki artysty, które są świadectwem miłości,

cena wywoławcza: 22 000 zł •

cierpienia i przemijania. Podobnie zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od

estymacja: 30 000 – 45 000 zł

realistycznych do abstrakcyjnych mają wymiar symboliczny.
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Prezentowany obraz to jeden z pierwszych obrazów z cyklu Góra, rozwi-

73

janego przez artystę całe życie. Góra jest dla Hałasa tematem ponadczaArtysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymie-

sowym, motywem wybranym celowo i świadomie, posiadającym status

niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim,

uniwersalnej wypowiedzi, różnicowanej w sensie plastycznym poprzez

niezrównany kolorysta. W 1949 roku przeprowadził się do Wrocławia gdzie rozpoczął studia

kolor i emocje aktualne w momencie tworzenia kolejnych odsłon cyklu.

w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza Gepperta, uzyskując

fragment tekstu „Góra” Andrzeja Jarosza, zamieszczonego w katalogu Józef

dyplom w 1954 r. Okres studiów w twórczości Hałasa to przede wszystkim pierwsze

Hałas – mała retrospektyw/small retrospective, Galeria BWA Awangarda,

znaczące eksperymenty z kolorem oraz strukturą malarską. W tych pierwszych pracach

Wrocław, październik – grudzień 2001 Co robię? Dziś myślę (z oddalenia),

widoczne są wpływy Waldemara Cwenarskiego, Tadeusza Makowskiego oraz Paula Klee.

że właściwie maluję pejzaż, że czerpiąc podświadomie kiedyś, dziś świa-

W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą twórców lokalnego środowiska plastycznego. W latach

domie, z młodości, zapełniam lukę, jaką ma polskie malarstwo, między

1958–2001 związany był pracą dydaktyczną z PWSSP (przerwa w latach 1962–1967

pejzażem dosłownym a myślanym kategoriami problemu plastycznego,

– pedagog w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu), gdzie utworzył Katedrę Kształcenia

do abstrakcji (…) …nie jeżdżę na sympozja i kursokonferencje (…). Nie

Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Projektowania Plastycznego. W latach

zależy mi, żeby być najaktualniejszy (taki supernowoczesny) ale raczej-

cena wywoławcza: 42 000 zł •

1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985 objął katedrę Malarstwa na Wydziale

-najprawdziwszy, to znaczy własny. Józef Hałas, 1980 r., w: Józef Hałas,

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Notatki, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław, 2004, s. 13

Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Góra z białą kapliczką,

1958–60

kolaż, olej, sznurek, technika własna,
płótno, 55 × 130 cm
sygnowany na blejtramie: Góra z białą
kapliczką J. Hałas /195, datowany
ołówkiem na blejtramie: 1958 r.
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74
Antoni Fałat

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował na Wydziale Malarstwa w pra-

(ur. 1942 Warszawa)

cowni prof. Aleksandra Kobzdeja, gdzie w 1969 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem. W tym

Portret rodzinny,

1987 r.

olej, płótno, 80 × 59,5 cm,
95,5 × 76 cm w oprawie, sygn. i dat.
p.d.: Antoni Fałat/3 (w okręgu) 6.II.87,
na odwrocie: nieczytelne

samym roku założył grupę artystyczną AUT. Mottem grupy stało się hasło „polska figuracja,
polski styl, polska egzotyka”, które doskonale określa twórczość artysty jako przedstawiciela
nowej figuracji w sztuce polskiej. Na początku lat 70. XX wieku Fałat współtworzył także ruch
zainicjowany przez absolwentów warszawskiej ASP „O poprawę”, postulującego odnowę
języka malarskiego. Punkt wyjścia do tworzonych prac Fałata stanowią stare fotografie.
Artysta traktuje sylwetki uchwyconych na zdjęciach postaci jako swego rodzaju szablony,
które następnie poddaje na płótnie stylizacji i przetworzeniu. Wrażenie odrealnienia potęguje

cena wywoławcza: 12 000 zł •

zawężona gama barwna stosowana przez Fałata, ograniczona do czerni, bieli i odcieni

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

szarości, jedynie punktowo przełamana mocnym akcentem kolorystycznym.
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Pochodził z Krakowa, gdzie podczas wojny rozpoczął studia u prof. Stanisława Kamockiego
w Staatliche Kunstgewerbeschule Krakau. W latach 1942–1943 studiował ikonopisarstwo
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Arika Madeyska

Była córką porucznika Władysława Lubicz-Orłowskiego. Dzieciństwo spędziła w majątku

(1920 Warszawa – 2004 Paryż)

rodzinnym pod Warszawą, podczas II wojny światowej mieszkała w Konstancinie. Po wojnie

Jerzy Nowosielski

zamieszkała w Sopocie, gdzie od 1948 roku studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk

(1923 Kraków – 2011 tamże)

Kompozycja,

1992–93 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm,
sygn. p.d.: MADEYSKA,
sygn. i dat. na odwrocie:
A.MADEYSKA/92–93

Plastycznych w pracowniach profesorów Artura Nachta-Samborskiego, Józefy Wnukowej
i Jacka Żuławskiego. Dyplom uzyskała w 1951 roku. W 1954 roku wróciła do Warszawy,
gdzie brała czynny udział w życiu artystycznym (Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki
w 1955 roku, Festiwal Sztuk Plastycznych w latach 1955-1959, wystawa „Młode Malarstwo
i Rzeźba” w 1957 roku. Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorów w kraju
i za granicą (m. in. we Francji, Włoszech, Japonii i Szwajcarii). W 1963 roku wyemigrowała

Kompozycja geometryczna
akwarela, ołówek, papier,
29,5 × 20,5 cm,
sygn. monogramem p.d.: J.N.

w unickiej Ławrze Uniowskiej św. Jana Chrzciciela w Uniowie niedaleko Lwowa. Po powrocie
do Krakowa związał się z artystami, którzy później utworzyli Grupę Krakowską. W latach
1945–1947 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u prof. Eugeniusza Eibischa.
Z początku związany był ze środowiskiem awangardowym skupionym wokół Tadeusza
Kantora i Tadeusza Brzozowskiego. W okresie socrealizmu zajmował się sztuką sakralną oraz
scenografią. W latach 50. przeniósł się do Łodzi, gdzie pracował jako kierownik artystyczny
Państwowej Dyrekcji Teatrów Lalek w Teatrze Lalek Arlekin. W 1957 został wykładowcą
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie początkowo prowadził
zajęcia w pracowni projektowania tkanin dekoracyjnych, a następnie w pracowni malarstwa.
Jerzy Nowosielski reprezentował Polskę na weneckim biennale w 1956 roku i w São Paulo
w 1959 roku. W latach 60. powrócił do Krakowa, gdzie został profesorem tamtejszej

cena wywoławcza: 4 600 zł •

do Francji i tam osiadła. Od tego czasu wiele podróżowała po świecie, biorąc także udział

cena wywoławcza: 12 000 zł •

Akademii Sztuk Pięknych oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Grupy Młodych

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

w zagranicznych wystawach.

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Plastyków oraz Grupy Krakowskiej.
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Aukc ja M a l a r s t wa P o ls k i e g o
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77
Edward Dwurnik

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od

(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka

15-tu kontrabasistów,

2017

olej, płótno, 46 × 55 cm,
sygnowany p.bok: ’2017/
E.DWURNIK’ oraz na odwrocie: ’2017/
E.DWURNIK/”15-tu kontrabasistów”/
Nr XXIII-1295–7057’

z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki
„Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r.), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu
wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów

cena wywoławcza: 48 000 zł •

towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną,

estymacja: 70 000 – 85 000 zł

artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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Zgodnie z koncepcją artysty, jego obrazy stanowiły
rezultat połączonych ze sobą czynników przypadku
i zaprogramowania. Program przewidywał np. dwie
alternatywne wielkości kwadratów, na które podzielona
ma być powierzchnia płótna, ale o ostatecznym wyborze tej wielkości decydował przypadek, wyzwalany
przez rzut monetą lub kostką do gry. Podobnie losowany był narożnik obrazu, od którego miało się rozpocząć wypełnianie kolejnych kwadracików kolorem.
Rzut monetą rozstrzygał również, czy losowane pole
kwadraciku ma przyjąć barwę czerni czy też pozostać
białe. Intencją artysty było odrzucenie przestarzałych
norm i tradycyjnej estetyki, wszelkich obowiązujących
dotąd i nauczanych w szkołach zasad dotyczących
malarstwa, łącznie z regułami budowy kompozycji
czy rozwiązań kolorystycznych i światłocieniowych.
Bożena Kowalska, cyt. za: Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973–1974,
pod red. Józefa Grabskiego, IRSA, Kraków 2002
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Ryszard Winiarski
(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Chance in game for two,

1990 r.

akryl, płyta, 49 × 49 cm, sygn. i dat.
p.d.: winarski 90, opisana l.d.: chance
in game for two, sygn., dat. i opisana
na odwrocie: chance in game for two/
przypadek w grze dla dwóch/winiarski’90

Studiował w latach 1953–59 na warszawskiej Politechnice mechanikę precyzyjną. Później
rozpoczął studia na akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni
Aleksandra Kobzdeja, które ukończył w 1966 roku. Został wykładowcą, a w latach 1985–1990
rektorem ASP. Artysta stworzył matematyczny system generowania form wizualnych, który
konsekwentnie stosował do tworzenia swoich prac z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji
rozkładów statystycznych”, łącząc konstruktywizm z teorią przypadku. Początkowo tworzył
obrazy oraz konstrukcje oparte na podstawowych elementach kolorystycznych – czarnych,

cena wywoławcza: 60 000 zł •

bądź białych kwadratach lub sześcianach. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach

estymacja: 80 000 – 120 000 zł

w kraju i za granicą.
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Był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, pisarzem i poetą. Studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi u Władysława Strzemińskiego, a następnie
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał dyplom. W latach
1949–1953 pracował jako asystent na obu uczelniach. Między 1977 a 1980 rokiem
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pracował na stanowisku profesora krakowskiej ASP. Po przeprowadzce do Warszawy w 1956

Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno -2020 Suwałki)

Bez tytułu,

2008 r.

olej, plótno, 100 × 100 cm,
sygn. i dat. p.d.: A.STRUMIŁŁO 8

roku rozpoczął współpracę z Polską Izbą Handlową, dla której projektował pawilony wystawiennicze, dzięki czemu mógł podróżować po świecie. W ciągu całej kariery artystycznej
Strumiłło zwiedził wiele krajów, w których pobyt dokumentował cyklami rysunkowymi
i fotograficznymi: Włochy, Japonię, Chiny, Tajlandię, Indie, Nepal, Syrię, Turcję, Syberię
i Kaukaz. Był jednym z inicjatorów, a od 1977 roku także organizatorem, interdyscyplinarnych
spotkań „Sztuka i środowisko” w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego
„Integrart”. W latach 1982–1984 przebywał w Nowym Jorku, gdzie był kierownikiem pracowni graficznej przy sekretariacie ONZ. Artysta obchodził 50-lecie pracy twórczej w Muzeum

cena wywoławcza: 23 000 zł •

Azji i Pacyfiku w Warszawie, gdzie urządzono wystawę jego rysunków z podróży po Azji.

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Wystawy prac Strumiłły organizowano w wielu krajach Europy i Azji.
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80
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Jeździec miasta,

2012 r.

akryl, kredka, gwasz, płótno,
65 × 81 cm, sygnowany u dołu:
T. Sętowski oraz na odwrocie: „Jeździec
miasta”/akryl, kredka (gwasz)/2012/
Tomek Sętowski
WYSTAWIANY:
Imaginarium. Sętowski, Ratusz Głównego
Miasta w Gdańsku, 21 listopada 2021 –
30 stycznia 2022

Artysta tworzący w nurcie „realizmu magicznego”. Posiada autorską galerię w Częstochowie
Muzeum Wyobraźni. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie na wydziale
plastyki. Brał udział w wystawach krajowych („Surrealiści polscy”, Triennale „Sacrum”)
i zagranicznych (galerie w Nowym Jorku). Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim.
Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy.

cena wywoławcza: 38 000 zł •

Laureat licznych nagród, odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

w 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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81
Józef Czerniawski
(1954–2021)

Bez tytułu,

2009 r.

akryl, płótno, 40 × 100 cm,
sygn. i dat. p.d.: Józef Czerniawski 2009

W 1977 roku uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza
w gdańskiej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych. Został wykładowcą malarstwa w Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 1978–1979 pracował jako scenograf w Wytwórni
Filmów Fabularnych w Łodzi. Poza malarstwem, artysta zajmował się projektowaniem wnętrz,

cena wywoławcza: 6 000 zł •

plakatów oraz dekoracji ścian. Był prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Integracji

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Kultury i Sztuki „JEDEN ŚWIAT” w Sopocie oraz grupy artystycznej COX.
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
Aukcja Malarstwa Polskiego
Warszawa, 6 lipca 2022 r., godz. 19
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: warszawa@sda.pl aleksandra.kalina@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do
godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
Santander Bank Polska SA: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
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 _________________________________________________________
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Aleksandra Jachtoma

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na

(ur. 1932, Barchaczów)

krakowskiej i warszawskiej ASP. W 1958 r. uzyskała dyplom u prof. K. Tomorowicza. W 1957

Bez tytułu,

1990 r.

olej, płótno, 33,5 × 33,5 cm, opisany,
sygn. i dat. na odwrocie: Aleksandra
Jachtoma /wym. 33 × 33 cm /tech. olej /
rok 1990

wyjechała wraz z innymi studentami ASP na wycieczkę do Włoch i Francji. W 1963 brała
udział w założeniu warszawskiego ugrupowania artystycznego „Rekonesans”. W roku 1972
zakwalifikowała się na ministerialne stypendium do Paryża. W 1987 za całokształt twórczości
nagodzona przez Ministra Kultury i Sztuki. Późnij nagradzana: nagrodą im. Cypriana Kamila
Norwida, nagrodą im. Jana Cybisa (2003). Uczestniczyła w wielu wystawach malarstwa,

_________________________________ 

________________________

w tym w 35 wystawach indywidualnych. Aleksandra Jachtoma w swojej twórczości poszukuje

		

najgłębszej istoty światła i koloru. Jej malarstwo charakteryzuje zdyscyplinowanie i asceza.

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.

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Kompozycje składają się ze skondensowanych jednolitych plam, w których matematyczny

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

rygor jest złagodzony delikatnymi przejściami barwnymi.
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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										

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

		

data, podpis

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

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.

Jan Młodożeniec Płótno

Mela Muter (1876–1967), Mężczyzna na krześle. Wiejska droga (praca dwustronna – na odwrocie – Wnętrze domu baskijskiego), olej płótno, 59 × 56 cm
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