AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
20 sierpnia 2022

3

Aukcja DZIEŁ SZTUKI
20 sierpnia (sobota) 2022, GODZ. 17.00
MIEJSCE AUKCJI I WYSTAWY:
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43
KONTAKT:
58 550 16 05, sopot@sda.pl
Jarosław Barton – 603 368 005, jaroslaw.barton@sda.pl
Kamila Derra – 603 890 001, kamila.derra@sda.pl
Małgorzata Kudelska – 603 287 002, malgorzata.kudelska@sda.pl
Anna Masztalerz-Gajda – 691 963 069, anna.gajda@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 8 sierpnia w siedzibie SDA
poniedziałek – piątek od 11.00 do 18.00
sobota od 11.00 do 15.00
katalog dostępny na stronie: www.sda.pl
licytacja online: live.sda.pl

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

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
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Maurycy Gottlieb
(1856 Drohobycz – 1879 Kraków)

Zygmunt August i Barbara Giżanka,

ok. 1874 r.

olej, płótno dublowane, 37,3 × 62,4 cm
Pochodzenie:
– własność rodziny artysty;
– kolekcja Emila Beresa (bogatego kupca galicyjskiego i przyjaciela artysty)
i jego syna dra prawa Rudolfa Beresa (kolekcjonera sztuki, swego czasu
posiadacza największej kolekcji dzieł Maurycego Gottlieba);

„Jestem Polakiem i Żydem i chcę
dla obu, gdy Bóg da, pracować.”

– kolekcja Pinhasa i Heleny Schoenberg;

Maurycy Gottlieb

– kolekcja Eliezera i Tamali Lewin;
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– 1892 r. – Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie;
– 1932 r. – Muzeum Narodowe w Krakowie;
– 1991 r. – Muzeum Narodowe w Warszawie
Opisywany i reprodukowany:
– „Pamiątka odsłonięcia pomnika Maurycego Gottlieba”, Kraków 1892, s. 32,
nr 25 („Zygmunt August z Barbarą w objęciach, własność rodziny”);
– „Katalog wystawy pamiątkowej dzieł Maurycego Gottlieba”, Muzeum
Narodowe w Krakowie, marzec 1932, s. 11, nr kat. 82 („Zygmunt August
i Giżanka”, własność dr. R. Beresa, Kraków);
– „Maurycy Gottlieb, 1856–1879, Commemorative Exhibition on the Occasion
of the Centennial of his Birth”, II–III 1956, The Bezalel National Museum,
Jerozolima, 1956, no. 1 (il.);
– „Maurycy Gottlieb 1856–1879. 39 reproductions of the artist’s paints”, Tel
Aviv, 1961, tabl. nr 7 (il. czarno-biała);
– „Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działających”, Warszawa
1975, t. II, s. 428;
– Z. Sołtysowa, „Dzieło Maurycego Gottlieba” [w:] „Rocznik Krakowski”,
Ossolineum, Kraków 1976, t. 47, s. 152, il. s. 160, nr 10;
– (kat.) „Maurycy Gottlieb, 1856–1879, Meisterwerke”, red. Georg Heuberger,
Muzeum Żydowskie, Frankfurt n. Menem, 1991, s. 79;
– (kat.) „Maurycy Gottlieb 1856–1879”, Muzeum Narodowe w Warszawie
19 VIII – 20 X 1991, s. nlb, nr kat. 3 (Zygmunt August i Giżanka, ok. 1874,
własność Eliezer Lewin w Savyon);
– N. Guralnik, „In the Flower of Youth. Maurycy Gottlieb” 1856–1879, Tel
Aviv Museum of Art 1991, s. 21, il. s. 117;
– J. Malinowski, „Maurycy Gottlieb”, Arkady, Warszawa 1997, s. 81;
– J. Malinowski, „Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX w., Warszawa
2000, s. 28;
– A. Yass-Alston, „Żydowscy kolekcjonerzy dzieł sztuki między wojennego
Krakowa. Adlof Schwarz, Rudolf Beres, Seweryn Gottlieb – postaci, które
odeszły w niepamięć historii”, [w:] „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa”, nr 35, Kraków 2017, s. 276, 277.

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

cena wywoławcza: 1 100 000 zł

i wewnętrzne rozdarcie, wynikające z potrzeby określenia

estymacja: 1 500 000 – 2 000 000 zł

własnej tożsamości narodowej.
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Ojciec Maurycego, Izaak Gottlieb
wychowywał swoje dzieci w duchu
asymilacji, która miała odcisnąć
ogromne piętno na drogę artystyczną
twórcy „Zygmunta Augusta i Barbary
Giżanki”. Edukację ar tystyczną
szesnastoletni Maurycy rozpoczął na
Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu,
a zakochany w historyzmie dołączył
tam do klasy Carla Wurzingera.
Jednak już w 1873 r. przeniósł się
do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, do słynnej „Majsterszuli” Jana
Matejki i tam najprawdopodobniej
w roku 1874 powstał prezentowany
na aukcji obraz, silnie nawiązujący
z resztą do twórczości krakowskiego
Mistrza. Młody malarz przedstawił
zamyślonego króla, obejmującego swoim ramieniem kobietę. Siedząca przy
boku monarchy spogląda z dołu na
ukochanego, a w dłoni dzierży pismo
z królewską pieczęcią. Pozostaje nam
tylko przypuszczać, że to akt nobilitacji
(Barbara Giżanka otrzymała z rąk
Zygmunta Augusta tytuł szlachecki na
krótko przed jego śmiercią). Na uwagę
zasługujące szkicowo zarysowany portret kobiecy, wiszący w tle za uściśniętą
parą. Możliwe, że to obraz drugiej
małżonki ostatniego z Jagiellonów, jego
ukochanej Barbary Radziwiłłówny. Giżanka, według przekazów była łudząco
podobna do Radziwiłłówny. Maurycy
Gottlieb w prezentowanym na aukcji
obrazie wykazał się ogromną wprawą
warsztatową oraz głęboką dojrzałością
artystyczną i to mimo bardzo młodego
wieku (malując ten obraz miał zaledwie 18 lat!). W spójnej kompozycji
i mistrzowskim wyczuciu barw, można
dostrzec wpływ Gotlliebowego mentora
– Jana Matejki. W doborze tematyki
natomiast odbijają się jak w lustrze
poszukiwania artysty jego tożsamości
narodowej. Bezsprzecznie „Zygmunt
August i Barbara Giżanka” Maurycego
Gottlieba, również przez rzadkość prac
tego artysty na rynku aukcyjnym, jest
unikatowym obrazem klasy muzealnej,
dziełem istotnym dla polskiej historii
sztuki i doskonałym przykładem wybitnej pozycji jaką twórca w niej zajmuje.

„Osobną drogą, bo drogą geniusza idzie Piotr Michałowski, prawdziwy i chyba pierwszy
geniusz w rozwoju sztuki polskiej. Do tej osobistości niezwykłe, do tej natury szczerej,
świeżej, nawskroś oryginalnej i głębokiej, potężnej we wszystkiem, czego swą energiczną
dłonią dotknęła, niepodobna przyłożyć tej drobnej skali, którą mierzy się talenta o znaczeniu
wyłącznie przejściowym, historycznem. Stanowisko i znaczenie Piotra Michałowskiego
w sztuce polskiej jest absolutne, nie historyczne”
Prof. Bołoz Antoniewicz, „Katalog ilustrowany wystawy sztuki polskiej od 1764–1889”
Powszechna Wystawa Krajowa, Lwów 1894. cyt. za: M. Sterling,
„Piotr Michałowski 1800-1855”, Warszawa 1932, s. 10

Prezentowany „Błękitny huzar” należy do cyklu austriackich huzarów, uważanych przez
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badaczy jako jeden z najważniejszych w twórczości Michałowskiego. Ten temat pojawił

Piotr Michałowski

Michałowski powrócił z Paryża do Krakowa wezwany przez ojca, który „coraz cięższym

(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Huzar austriacki (Huzar
austriacki na koniu, Błękitny
huzar), lata 1836-1850
olej, płótno, 53 × 43 cm
na odwrocie nalepka z berlińskiego warsztatu ramiarskiego Labuske & Schmidt;
na krosnach nieczytelna okrągła pieczęć
oraz napis ołówkiem: „Large 35”
bezpośrednio pod namalowanym huzarem
znajduje się portret chłopca w mundurze;
w dolnej partii płótna – portret wąsatego
mężczyzny w nakryciu głowy (kompozycja
odwrócona o 180 stopni)
Proweniencja:
– Około 1932 r. kolekcja Dominika
Łempickiego, wnuka artysty.
– Kolekcja prywatna, Polska.
Reprodukowany i opisywany:
– Mieczysław Sterling, „Piotr Michałowski
1800–1855”, Warszawa 1932,
s. 88, il. IX (tu jako „Husar austriacki”,
1832–1927)
– „Piotr Michałowski 1800–1855. Wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę
urodzin”, katalog wystawy, Muzeum
Narodowe w Krakowie, Kraków 2000,
poz. XIII, s. 210 (aneks obrazy nie
wystawione), (tu jako „Huzar austriacki
i „Huzar austriacki na koniu”).
Porównanie:
– „Błękitny huzar”, Österreichische Galerie
Belvedere w Wiedniu (ilustr.)

się w malarstwie artysty po jego powrocie z Paryża: „w połowie września roku 1835 Piotr
obarczony wiekiem, zatęsknił za synem i zapragnął go mieć przy sobie”. Z pewnością wobec
nadzwyczajnego powodzenia, jakim wówczas cieszyły się w Paryżu „Michałowskiego”
akwarele z motywem koni, jak również związanych z tym perspektyw świetnej kariery
artystycznej na tamtejszym gruncie, nie była to decyzja łatwa. Z ambitnych planów malarz
jednak nie zamierzał rezygnować i urządziwszy pracownię w obszernych pomieszczeniach
pałacu Wielopolskich, nadal tworzył prace przeznaczone na sprzedaż, głównie na rynku
francuskim, w czym pośredniczyli paryscy marszandzi oraz osiadły we Francji teść artysty
Antoni Ostrowski.” („Piotr Michałowski 1800–1855”, MNK 2000, s. 137). To właśnie
wówczas uwagę artysty przyciągnęli żołnierze Pułku Huzarów Fryderyka Wilhelma III Króla
Pruskiego, stacjonującego w podkrakowskim Podgórzu. Zwano ich „błękitnymi huzarami” ze
względu na ciemnobłękitny kolor mundurów. Odziani w efektowne, bogato zdobione mundury,
jeżdżący na pięknych koniach huzarzy – stali się znakomitą inspiracją dla uwielbiającego
tematykę hippiczną i militarną artysty. Z listów Julii, córki artysty, dowiadujemy się, że
Michałowski pracował nad tym tematem około roku 1837. Seria huzarska kontynuowana
była przez malarza jeszcze po roku 1850 („Piotr Michałowski 1800–1855. Wystawa dzieł
artysty w dwusetną rocznicę urodzin”, katalog wystawy, MNK 2000, s.158–159.). Datowanie
późniejszych obrazów uwzględnia zmianę umundurowania, którą wprowadzono w wojsku
austriackim około 1850 roku. Michałowski huzarów malował zarówno w pojedynczym
ujęciu, jak i zbiorowo podczas ćwiczeń czy parad.
Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832
roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki.
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny
o charakterze militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację
artysty sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach
koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen
napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa
odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym

cena wywoławcza: 300 000 zł

ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci,

estymacja: 350 000 – 500 000 zł

przyjaciół oraz liczne studia portretowe.
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Prezentowany obraz to „jeden z tak poszukiwanych i cenionych jakie wyszły spod
mistrzowskiej ręki Piotra Michałowkiego” (J. Sienkiewicz, „Piotr Michałowski”,
Warszawa 1959, s. 47). W zbiorach Österreichische Galerie Belvedere w Wiedniu
znajduje się analogiczny do prezentowanego obraz „Błękitny huzar” („Huzar na
siwym koniu”, „Österreichischer Husar” (por. ilustr.), który datowany jest na lata
1836–1837. Jest to analogiczna kompozycja do oferowanej. Obydwa obrazy różni
maść konia (siwy na obrazie wiedeńskim i gniady na oferowanym płótnie), inny
układ postaci kawalerzysty oraz rozmiar płótna (26x20 oraz 53x43 cm).
Z listu córki Julii Michałowskiej (list z 11 marca 1837 r.) dowiadujemy się, że
artysta już w okresie krakowskim z dużym powodzeniem sprzedawał swoje obrazy
„Błękitnych huzarów” zarówno do Francji jak i Austrii. Były to akwarele jak i obrazy
olejne średniej wielkości. Stąd też trudno o przybliżona ilość powstałych obrazów.
Wiemy, iż część nigdy nie opuściła pracowni, w tym prezentowane dzieło, które
pozostało w kolekcji wnuka Dominika Łempickiego i zostało zaprezentowane dopiero po śmierci artysty. Jak pisał K. Ostrowski: „Niektóre pokazano na lwowskiej
wystawie w 1894 r., choć Jerzy Mycielski ubolewał, że nie wystawiono „kilku
najpiękniejszych”, znajdujących się wówczas w posiadaniu Władysława Michałowskiego w Krakowie. Wspomniany autor podkreślał w tych wizerunkach trafną
charakterystykę barwności niebieskich huzarskich mundurów, „igrających w słońcu
a podnoszonych złocistymi odblaskami sznurów i pętlic, migotaniem światła na
złotym obszyciu i guzach (...), na kołpakach z kitami białymi, na szablach i ostrogach
kolczastych, a wreszcie na lśniącej sierści wierzchowców wszelkiej maści” („Piotr
Michałowski 1800–1855...”, dz. cyt, s. 137).
Oferowany „Huzar austriacki” należał do kolekcji rodziny artysty przez dwa
pokolenia. Jego właścicielem był Dominik Łempicki (1883–1939), wnuk artysty,
najmłodszy syn córki Marii (1848–1920) i Adama Łempickiego herbu Junosza
(1836–1894). Dominik był kawalerem maltańskim, w 1920 r. ochotnikiem
w wojnie polsko-bolszewickiej, a podczas obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.
współtwórcą Szpitala Maltańskiego. Zginął na posterunku 24 września 1939 roku.

Zdjęcie RTG oferowanego obrazu „Huzar
austriacki” („Huzar austriacki na koniu”,
„Błękitny huzar”), 1836–1850
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„Błękitny huzar” (olej, płótno, 26 × 20 cm,
zbiory Österreichische Galerie Belvedere
w Wiedniu)

„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” (B. Czajkowski, „Portret z pamięci”, Wrocław 1971 r.,
s. 134.). Życie codzienne w domu Hofmanów opisał Sztaudynger w „Tęczy”:
„Czy zastaliśmy państwo w domu? Tak, państwo są w domu, proszę do
ogrodu [...]. Nim dobiliśmy do pana Wlastimila, którego olśniewająco
biała i prześlicznie wyprasowana koszula oraz olbrzymi kapelusz z daleka
widać, uderza nas osobliwa tyraljerka. 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. [...]. Stajemy na
najmniejszym tarasie. Hofman robi kilka kroków, przekłada pendzel do
lewej ręki i wita nas uprzejmie. Model i obraz zdają się niecierpliwić. Pan
Wlast odprawia chłopca: „Idź się pobawić chwilkę, zaraz cię zawołam,
pozowałeś mi już dziesięć minut”.
(B.Danielska, „W Szklarskiej Porębie, wszystkie drogi prowadzą
do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 2017, s. 105.)
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziadziuś z dzieckiem,

Artysta malarz Wlastimil Hofman podczas pracy w plenerze (źródło zdjęcia: NAC)

1924 r.

olej, tektura, 51 × 70,5 cm
sygn. i dat l. d.: „Wlastimil Hofmann
1924”
na odwrocie francuska nalepka wystawowa:
„GARDE MEUBLE DELAGRANGE/54 Rue
Archereau Paris” z numerem „3612” oraz
odręcznie spisany opis obrazu z informacją
o zezwoleniu na wywóz pracy do Berlina
przez urząd cłowy i graniczny w Chorzowie
z 1925 roku
cena wywoławcza: 78 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł
20
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„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej
bez trudu odczytać wszystko: mądrość,
głupotę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść,
nadzieję, tęsknotę, nędzę i dostatek.”
Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik, „Wlastimil Hofman
(1881–1970)”, Warszawa 2007, s. 34
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Wlastimil Hofman

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

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

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

Starość i młodość,

1923 r.

olej, płyta, 71 × 94 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil
Hofman/1923”

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

cena wywoławcza: 88 000 zł •

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

estymacja: 130 000 – 180 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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„Mela Muter wspaniale przysłużyła się malarstwu
polskiemu, poprzez najbardziej świadome, jak tylko można sobie wyobrazić, potwierdzenie swojej
własnej osobowości „[…] Była przede wszystkim
jedną z tych silnych indywidualności, jednym
z najznakomitszych odkrywców sztuki narodowej.
Jedynie temu właśnie zawdzięcza, że zalicza się
ją do „École de Paris”. Dzięki Francji stała się równocześnie wybitną przedstawicielką „Art vivant”
i wielkim polskim malarzem [...].
A. Salmon, „Le peinture de Mela Muter”, „Pologne Litt&aire” 1933,
nr 87, s. 5 (tłum. z francuskiego – B. Nawrocki)

Dla Meli Muter zarówno pejzaże z doliny Rodanu, jak i Villeneuve-lès-Avignon czy sam
Awinion stanowiły niezaprzeczalne źródło natchnienia. Już same widoki na zabudowania
miejskie z pobliskich wzgórz, jak i malownicze uliczki, czy jego zabytki wielokrotnie
pojawiały się w skąpanych nasyconymi barwami obrazach artystki. Skąpane w ciepłych
promieniach słonecznych mury XIV-wieczny Fortu Świętego Andrzeja w Villeneuve-lèsAvignon to często dominujący motyw pojawiający się w pejzażach Melanii. Artystka
uwieczniała również inne charakterystyczne zabytki Awinionu, z jego kościołami na
czele, czego przykładem jest zamieszczony w ofercie aukcyjnej obraz „Widok na Bazylikę
Św. Piotra w Awinionie”.

5
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Widok na Bazylikę Św. Piotra
w Awinionie
olej, płyta, 65 × 54cm
sygn. l. d.: „Muter”

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

cena wywoławcza: 380 000 zł •

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

estymacja: 400 000 – 450 000 zł

także martwe natury.
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„[...] Obrazy p. M. Muterowej znalazły się na poczesnym miejscu, w pierwszej sali. [..] pejzaże z Południa
żyją własnym życiem niezwykle skupionem, jędrnem
i bolesnem w swem napięciu, a przecież bez śladu
rezygnacji czy biernej rozpaczy [...]”.
E. Woroniecki, „Artyści polscy w Paryskim Salonie”,
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 7, s. 100.

6
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Uliczka w Awinionie. Mężczyzna na krześle.
Wiejska droga (lata 40. XX w.) / Wnętrze domu
baskijskiego, ok. 1913–1914 (obraz dwustronny)
olej, płótno, 59 × 56 cm
sygn. p. d.: „Muter”
na odwrocie powtórzony dwukrotnie stempel na krośnie
malarskim oraz w obrębie kompozycji malarskiej z informacją
o zezwoleniu wywozu zagranicę, na ramie notatki ramiarskie,
papierowa nalepka pracowni ramiarskiej Delf z Paryża, nalepka
z maszynopisem, oraz nalepka z numerem: „90.”
Pochodzenie:
– kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich;
– kolekcja Wojciecha Fibaka;
– Christie’s, Londyn (Aukcja Impressionist, Modern & Post War
Art. – 6.04.2001);
– kolekcja prywatna, Niemcy;
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany:
– „École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, lipiec-sierpień 1998
Reprodukowany:
– ‘École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji
Wojciecha Fibaka”, katalog wystawy, red. Józef Grabski, Pałac
Poznańskich w Łodzi, 1998, s. 207 (il.), poz. 90
– „Mela Muter, Malarstwo/Peinture. Katalog zbiorów Muzeum
Uniwersyteckiego w Toruniu”, red. Mirosław Adam Supruniuk,
Sławomir Majoch, Toruń 2010, s. 74 (ilustracja przedstawiająca czarno-białe zdjęcie odwrocie obrazu)
cena wywoławcza: 200 000 zł •
estymacja: 250 000 – 350 000 zł
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„(…) Podziwiamy u pani Meli Muter wolę życia i bezgraniczne
umiłowanie przyrody. Pejzaże, postacie, kompozycje malowane
z natury w Hiszpanii czy też na południu Francji, zachwycają
nas tu intensywnością rysunku i koloru nakładanego szerokimi
pociągnięciami, z pominięciem żmudnego wykańczania szczegółów.
W tych, szybkich, syntetycznych notatkach uchwycono pełne życia
motywy, a jednocześnie pozostał w nich świeży ślad zachwytu
artystki nad odwiecznymi cudami natury. Jakież to wszystko
pogodne, prawdziwe święto koloru i słońca!” (E. Woroniecki, L’Art.
polonais à Paris. Petites expositions: […] Mme Mela Muter au
Sacre de Printemps, „La Pologne politique, économique, littéraire
et artistique” 1925, półr. I, s. 468).
Po wybuchu II wojny światowej Mela Muter opuściła Paryż i udała
się na południe Francji. Początkowo zamieszkała w Villeneuve-lèsAvignon, a następnie już w samym Avignon. Tam osiadła przy
ulicy Velonterie 12. Pracowała w szkole dla dziewcząt College
Saint-Marie, gdzie uczyła rysunku, literatury, historii sztuki. Avignion
staje się dla artystki bardzo bliski. Po zakończonej wojnie Melania
wróciła do Paryża, jednak latem powraca do Avignonu. Tutaj też
władze miasta ofiarowują artystce mieszkanie przy Quai de la
Linge 24, położone u stóp pałacu i ogrodów papieskich. W samym
Avignionie artystka miała swoje indywidualne wystawy, między
innymi w 1948 i w 1958 roku.
Prowansalskie widoki Avignionu i okolic w twórczości Melani
pojawiają się bardzo często. Artystka w szczególności ukochała
widoki ukazujące XIV-wieczny Fort Świętego Andrzeja w Villeneuvelès-Avignon. Znacznie rzadziej artystka uwieczniała fragmenty ulic
Avignionu, czy też w ogóle innych miast. Na prezentowanym na
aukcji obrazie widać fragment drogi, z górującymi kubistycznie
ujętymi bryłami budynków. Wyjątkowym walorem pracy jest wprowadzenie do kompozycji elementu sztafażu w postaci siedzącego
mężczyzny na krześle na środku drogi oraz stojące u szczytu drogi
dwie zajęte rozmową postaci.
Artystka wielokrotnie malowała swoje prace dwustronnie.
W późniejszych latach swojej twórczości wykorzystywała płótna
swoich wczesnych kompozycji. I tak jest właśnie w przypadku
prezentowanej w katalogu aukcji. Oto na odwrocie znajduje się
kompozycja, ukazująca wnętrze domu baskijskiego z charakterystycznymi filarami i widoczną postacią kobiety stojąca w drzwiach.
Podobny motyw pojawił się na obrazie artystki z tego samego
okresu – „Wnętrze domu baskijskiego”, olej na płótnie, 60,6 × 50,5
cm, MUT/dep/BLN/13 – zbiory Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu.
Mela Muter wraz z synem Andrzejem Hiszpanię, a dokładnie
baskijską miejscowość Ondarroa odwiedziła dwukrotnie latem 1913
i 1914 roku. O samej miejscowości sama artystka pisała tak:
„…mały port rybacki, zawieszony wysoko na stromym morskim
brzegu, prawie pionowo opadającym do oceanu pełnego gwałtownych wirów, przypływów i odpływów. […] Domy są zbudowane
na zboczu skały tak bardzo urwistym, że wchodzi się doń z ulicy
od razu na szóste piętro, a morze wzburzone, nawet przy braku
jakiegokolwiek wiatru wre u ich progu…” (cyt. za.: „Mela Muter,
Malarstwo/Peinture Katalog zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego
w Toruniu”, red. Mirosław Adam Supruniuk, Sławomir Majoch,
Toruń 2010, s. 78). Z tego też okresu, uważanego za najlepszy
i najpłodniejszy w twórczości malarki pochodzi wiele pejzaży,
portretów.

„Trudno oddać za pomocą słów marzycielskie piękno, delikatny poetycki czar tych obrazów. Jesteśmy
świadkami jakichś sielanek arkadyjskich, jakichś
dolce far niente i sjest w krainie, której nie ma
na mapie, wśród kwiatów i drzew, nie znanych
w podręcznikach botaniki. Pośród wzgórz o liniach
pieściwych i melodyjnych, nad zwierciadlaną wodą,
półkolami wcinającymi się w ląd, spoczywają w niedbałych, leniwych postawach (…)”.

M. Wallis, Eugeniusz Zak, „Przegląd Współczesny” 1927, z. X-XI

7
Eugeniusz Zak

„Pociągała mnie zawsze organiczność i miękkość
linii i formy przy równoczesnej zdecydowanej
architektonice układu (…) dać bryłę, określić ją
formalnie i zamknąć, a równocześnie umieścić
ją w atmosferze, rozlać na niej jak najbogatszą,
nieuchwytną gamę tonów, otoczyć ją rytmiczną
melodią światła i cienia, która jest równocześnie
wartością barwną. Konstrukcja barwy – i to nie
przez kontrasty, a bogactwo tonów – nierealny świat
kolorystycznej wizji”.
S. Zahorska, Ostatni interview [z Zakiem],
„Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12, s. 502–503

(1884 Mogilno -1926 Paryż)

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

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

cena wywoławcza: 260 000 zł

artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze

estymacja: 300 000 – 320 000 zł

sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.
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„Nazwisko Fałata na terenie polskiej
sztuki zabłysło odrazu, jak meteor,
zdobywając szturmem uznanie
kolegów i krytyki i rozgłos wśród
miłośników sztuki. Pierwsze wystawiane jego dzieła były odrazu
dziełami dojrzałemi, świadczyły
nie tylko o niewątpliwym talencie
lecz i o wielkiej wiedzy malarskiej
i opanowaniu środków sztuki”
J. Fałat, „Procesja w Kalwarji Zebrzydowskiej”, 1915 r., reprod. w: „Tęcza”
1928, z. 15, dodatek „Świat wczoraj, dzisiaj, jutro”

Artysta Stefan Popowski we wstępie do katalogu
„Wystawy Jubileuszowej dzieł Juljana Fałata.
Przewodnik No XVII”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie 1926, s. 5

J. Fałat, „Kazanie na odpuście w Kalwarii”, 1906 r., zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

8
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Procesja w Kalwarii
olej, płótno, 111 × 190 cm
sygn. l. d.: „Jfałat.”
na odwrocie na płótnie: „No 5.”
Reprodukowany:
– J . Madeyski, „Julian Fałat”,
Bielsko-Biała 2003, s. 44-45
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
W latach 1999–2006 depozyt na ekspozycji stałej w Fałatówce –
Oddziale Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej.
Do obrazu dołączone potwierdzenie autentyczności wystawione
przez Agencję Art-Konsultant Adama Konopackiego.
cena wywoławcza: 980 000 zł
estymacja: 1 300 000 – 1 400 000 zł
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Procesja w Kalwarii Zebrzydowskiej to temat
wyjątkowy i rzadko spotykany w kontekście twórczości Juliana Fałata. Na prawie
dwumetrowym płótnie artysta odmalował
wielopostaciowy korowód pielgrzymów przemierzających najstarszą w Polsce kalwarię.
„Polska Jerozolima” powstała z fundacji wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego w 1600 roku. Na zboczach góry Żar
umiejscowiono Dróżki Pana Jezusa, Dróżki
Matki Bożej oraz 42 kaplice i kościoły. Było
to miejsce cieszące się dużą popularnością
wśród pątników odbywających peregrynacje
z terenów całej Polski, jak również państw
sąsiednich – Węgier, Niemiec, czy Moraw
(A. Król, „Julian Fałat”, Stalowa Wola [2010],
s. 21). Obraz nie jest datowany, lecz jego
powstanie można wiązać z okresem, gdy
artysta pełnił stanowisko dyrektora Szkoły
Sztuk Pięknych w Krakowie (1895–1905).
Wówczas zgodnie z programem nauczania
i statutem uczelnianym

organizowano

studyjne plenery malarskie. Fałat wyjeżdżał
ze swoimi studentami w malownicze okolice
Krakowa. W kręgu jego zainteresowań znalazła się również położona nieopodal Wadowic
Kalwaria Zebrzydowska (T. Dudek Bujarek,
„Fałatówka. Wielowątkowa opowieść”,
Bielsko-Biała 2019, s. 109). W zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje
się obraz Juliana Fałata o podobnym temacie
i równie imponującym formacie, będący niejako „wycinkiem” procesji ze zbliżeniem na
jedną z kaplic i przemawiającego z ambony
zakonnika („Kazanie na odpuście w Kalwarii”, 1906 r.). Analogiczna do wspomnianego
dzieła praca, ujęta w szerszym kadrze
została namalowana w Bystrej w 1915 r.
(reprod. w: „Tęcza” 1928, z. 15, dodatek
„Świat wczoraj, dzisiaj, jutro”). Z wielofiguralną kompozycją przedstawiającą procesję
w Boże Ciało w Toruniu artysta zmierzył się
również w 1920 r. wykorzystując technikę
akwarelową (zbiory MNW). Motywy religijne
w twórczości Fałata przewijały się przez całą
jego drogę artystyczną – warto wymienić
chociażby takie realizacje, jak „Modlący się
starzec” (1881 r.), „Przed cerkwią” (1899 r.),
czy też przedstawienia obiektów sakralnych
drewnianych kościółków wiejskich w Osieku (1906 r.) i Mikuszowicach (1913 r.).
Oferowany obraz jest wyjątkowym obiektem
o walorach muzealnych i kolekcjonerskich,
jest unikatowym malowidłem na rynku
aukcyjnym.

„Oczarował wszystkich siłą i barwnością swych akwarelli. Choć o wiele wcześniej
inni już artyści polscy tworzyli obrazy malowane wodnemi, jak Michałowski,
Kossak, Tepa, Grabowski, że nie wymienię tu ani najstarszych ani pomniejszych,
akwarele ich były jakgdyby półśrodkiem artystycznym, były jakgdyby cichem
nuceniem motywu barwnego, lekkiem podkolorowywaniem kompozycji rysunkowej. Pojawienie się dzieł Fałata było tedy nowem, fascynującym zjawiskiem
w tej dziedzinie. Na białej karcie wydobywał on taką potęgę barw i światła, taką
siłę i rozciągłość skali, że gasły przy nich świetlne wartości barw olejnych.”
Artysta Stefan Popowski we wstępie do katalogu „Wystawy Jubileuszowej dzieł Juljana Fałata. Przewodnik No XVII”,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 1926, s. 5

9

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

Julian Fałat

J. Fałat, „Polowanie na niedźwiedzicę z małymi”, 1888 r., zbiory Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej – oddział Fałatówka

(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Polowanie
akwarela, gwasz, papier, 37,5 × 70 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Jul Fałat”
na odwrocie zaświadczenie potwierdzające autentyczność pracy mgr Przemysława
Michałowskiego z 1952 roku
Analogiczny obraz olejny znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej i jest prezentowany na ekspozycji stałej
w Fałatówce, oddziale muzeum w Bystrej
(J. Fałat, „Polowanie na niedźwiedzicę
z małymi”, 1888 r., olej, płótno, 56 × 106
cm, sygn. i dat. l. d.: „JulFałat 88”).

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

cena wywoławcza: 48 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

najwybitniejszych artystów polskich.
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s op oc k i d om au kcy j n y

Fundamentalne dla dorobku artystycznego Juliana Fałata są dwa nurty dominujące w jego
twórczości, stanowiące równocześnie rozpoznawalny rys jego dzieł. Mowa tu oczywiście
o tak zwanych fałatowskich śniegach, przedstawiających zakola rzek oraz o realizacjach
poświęconych tematyce myśliwskiej. Zwłaszcza ta druga kategoria prac zajmuje zaszczytne
miejsce w ouevre Fałata z uwagi na ich znaczenie w rozwoju artystycznej kariery malarza.
Momentem o wielkim znaczeniu okazało się uczestnictwo w polowaniach organizowanych
w Nieświeżu, w których bawili książę Antoni Radziwiłł oraz książę Prus, późniejszy cesarz
Wilhelm II Hohenzollern. Wspomnienie pełnej zapału decyzji w sprawie czynnego udziału
w polowaniach odnaleźć można w „Pamiętnikach” artysty, w których pisał: „W roku 1886
rozeszła się wiadomość, że Wilhelm Pruski jedzie do Nieświeża na polowanie na niedźwiedzia,
jako gość księcia Antoniego Radziwiłła. Ponieważ ostatnimi czasy rysowałem wiele dla pism
ilustrowanych jak „Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany” i „Tygodnik Powszechny”, pomyślałem,
że i na tych polowaniach powinien znaleźć się artysta malarz, który by scenami z nich
zasilał pisma polskie i zagraniczne. Nie tracąc czasu, postanowiłem jechać, zaopatrzywszy
się wprzód w listy polecające”. (J. Fałat, „Pamiętniki”, Katowice 1987, s. 139–140).
Wydarzenie to zaowocowało stworzeniem kilkudziesięciu kompozycji, z czego kilkanaście
w formie fotograficznych reprodukcji zostało opublikowanych i wydanych w pamiątkowej
tece. Rozwinęło także wykazywane już wcześniej przez artystę zainteresowanie tematyką
myśliwską (przytoczmy chociażby kompozycje „Pejzaż leśny ze zwierzyną”, 1879; „Górale
myśliwi”, 1881) oraz przyniosło rozgłos wśród krytyków i społeczeństwa.
Oferowana na aukcji akwarela jest malarskim zapiskiem wrażeń i kronikarskim uwiecznieniem sceny ze sławetnego polowania na niedźwiedzie w Nieświeżu. Dokładny przebieg
tego zdarzenia znamy znów dzięki prowadzonym przez Fałata „Pamiętnikom”: „Następnego
dnia zastrzelił książę Wilhelm jeszcze jednego wielkiego niedźwiedzia, a na zakończenie
zapolowano na ową niedźwiedzicę z czterema młodymi niedźwiadkami. Nie obeszło się przy
tym bez komplikacji, bo niedźwiedzica, chociaż poruszona z barłogu, nie chciała wyjść na
linię strzelców, lecz krążyła w ostępie: prawdopodobnie nie chciała opuścić młodych. Tak
skombinował to p. Abłamowicz według głosu psów, które widocznie zbliżały się, to znów
oddalały od linii – zszedł więc ze stanowiska, aby podejść do drożyny, którą już musiała
sobie utrzeć niedźwiedzica, krążąc dookoła barłogu. Brnąc na przełaj, ledwie dotarliśmy
tam, gdy usłyszeliśmy sapanie niedźwiedzicy otoczonej psami – zbliżyła się ona tak szybko
i niespodziewanie, że książę Wilhelm strzelił prawie <<a bout partant>>. P. Abłamowicz
dla uniknięcia możliwego nieszczęścia dodał jeszcze dwa strzały. (…) Otrąbiono znów
<<Niedźwiedz zabity>> - po czym myśliwi i setki naganiaczy zebrali się dokoła zabitej
niedźwiedzicy i rozpalonych ognisk”. (J. Fałat, „Pamiętniki”, Katowice 1987, s. 156).
W akwareli tej, jak również w innych kompozycjach o tematyce myśliwskiej zauważalne są
rozwiązanie formalne zapożyczone z drzeworytu japońskiego, co przejawia się w kontrastowym
zestawieniu plam ciemnych i jasnych (J. Malinowski, „Julian Fałat”, Warszawa 1985, s. 31).
Dla przypomnienia, artysta w 1885 r. na zaproszenie bankiera Edwarda Simmlera odbył
podróż na Daleki Wschód i pozostawał pod dużym wrażeniem tamtejszej kultury.
Trwający przeszło miesiąc pobyt w Nieświeżu odcisnął trwały ślad na drodze artystycznej
malarza i otworzył nowy rozdział w jego karierze. Nazwisko Fałata kojarzone z osobą księcia
Wilhelma stało się pożądane wśród zamożnej klienteli, a sam artysta stał się częstym gościem
w salonowych progach. Popularność, jaką malarz zyskał nie odbiła się jednak negatywnie
na jego twórczych siłach. Fałat pozostał autentyczny i wierny swoim przekonaniom: „Po
moich pierwszych sukcesach artystycznych postanowiłem na razie wycofać się z tego
wielkoświatowego życia i wróciłem do Nieświeża, aby gruntownie poznać ten już ukochany
świat, w którym czekała mnie niezwykle malownicza zima, oraz tyle gorących i zacnych serc.
Zapał do myślistwa i do sztuki zyskał przewagę nad przyjemnościami życia w stolicy. Ze
strony księżnej Radziwiłłowej i cesarza słyszałem nieraz uwagi, że zaniedbuję swoją karierę
i fortunę – lecz na to nie było rady. Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych,
niż przebywać w salonach berlińskich milionerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję
opatrzności, że miałem na tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Tymi latami studiów
żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane
tematy – wrażenia z ukochanej krainy. (J. Fałat, „Pamiętniki”, Katowice 1987, s. 162).

„Sztuka Chełmońskiego jest specyficznym manifestem patriotyzmu – patriotyzmu rozumianego jako
bardzo osobiste, ale i bardzo głębokie umiłowanie
kraju rodzinnego, jego ludu i jego przyrody. Ten
bardzo emocjonalny a zarazem jakby bierny rodzaj
patriotyzmu wiązał się u Chełmońskiego z jego
rozumieniem zadań sztuki, zadań polegających
na pokazywaniu piękna naszej ziemi i życia ludu
polskiego.”
K. Czarnocka, „Józef Chełmoński”, Warszawa 1957, s. 64
W pracy tej Chełmoński bliski jest twórczości swojego nauczyciela, Wojciecha Gersona,
którego darzył dużym szacunkiem i w którego pracowni pobierał pierwsze nauki w latach
1867–1871. Lawowana tuszem kompozycja uwiecznia w sposób kronikarski scenę
z życia chłopów, a dokładnie moment święcenia pokarmów przez kapłana. Pod względem
formalnym uwagę przykuwa warsztat rysunkowy oraz dbałość o detal. Chełmoński, choć
przede wszystkim kojarzony z nastrojowym malarstwem rodzajowym i pejzażowym,
podejmował też tematy religijne. Zwłaszcza w okresie po 1889 r. gdy osiadł na stałe
w zakupionym w Kuklówce majątku, stosunek artysty do kwestii religijnych uległ
zintensyfikowaniu, wyrażając się również w panteistycznym pojmowaniu natury. Nie
bez znaczenia była z pewnością zażyła znajomość z malarzem Adamem Chmielińskim,
który porzucił karierę artystyczną dla życia zakonnego przybrawszy mię Brata Alberta oraz
z księdzem Franciszkiem Pełką, który urzędował na probostwie w pobliskim Ojrzanowie.
Maria Górska w swoich wspomnieniach zawarła taką charakterystykę osoby malarza:
„Ogromnie to pobożna i mistyczna dusza. W kościele modli się schylony, twarz ma
w rękach ukrytą, a płacze jak bóbr. Musiał przejść przez wielkie zawody i cierpienia,
bo czuć, że w nim zamarł stary człowiek. Zupełnie wydaje się nieczuły na wygody, na
uznanie, na wdzięk kobiecy. Matka jego w Kuklówce mówiła mi: «Pani, to zakonnik»”
(cyt. za: T. Matuszczak, „Józef Chełmoński”, Kraków 2003, s. 22). Sam artysta traktował
swoją sztukę jako formę duchowej posługi: „Widzi pani: pole i rosa. Zdaje się nic, a to
bardzo trudno oddać taką szarość. Ludzie są idioci! Myślą, że tylko ten służy Bogu, kto
się na klęczkach modli, a ja mówię, że wymalowanie takiego pola z rosą, to jest służba
boża i może lepsza od innej!” (P. Górska, „O Chełmońskim wspomnienia”, Warszawa
1932, s. 61).
W dorobku malarza do płócien o treściach religijnych oprócz oferowanej na aukcji
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pracy wyszczególnić można m. in.: „W kościele” (1887 r., zaginiony), „Pod Twoją
obronę” (1906 r.) oraz „Krzyż w zadymie” (1907 r., zbiory MNW).

Józef Chełmoński
(1849 Boczki – 1914 Kuklówka
Zarzeczna)

Święcone
tusz, papier, 32,9 × 44,1 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „J. Chełmoński”
Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku. Studia rozpoczął w Klasie Rysunku
w Warszawie (lata 1867–1871) oraz w prywatnej pracowni W. Gersona. W latach 1871–1874
pobierał nauki w monachijskiej akademii u A. Strähubera i H. Anschütza. W Monachium
związał się z polską kolonią artystyczną, skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego.
Malował sceny rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. Oryginalność i egzotyka jego
obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia. Podróżował do Włoch, a w latach
1872 i 1874–75 odwiedził Podole i Ukrainę. W 1887 r. wrócił do kraju i zamieszkał
w Warszawie, by w roku 1889 osiąść ostatecznie w Klukówce. Kontakt z przyrodą wpłynął na

cena wywoławcza: 85 000 zł

odrodzenie twórczości artysty. Z tego okresu pochodzą nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

niekiedy motywem dzikiego ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą.
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s op oc k i d om au kcy j n y

„Malował kwiaty z absolutnym zamiłowaniem,
wirtuozerią i rozmachem: „Wyczołkowski zwykle
malował „jednym tchem i jednym dniem” (…) Nie
znosił przemęczania, piłowania, podkreślał czysty,
świeży kolor”
„Leon Wyczółkowski. Listy...”, op. cit. s. 94, 104

Jak wspominał Teodor Grott, ulubiony uczeń artysty:
„kwiaty Wyczół kochał, kwiatami był obdarowywany,
roiło się w jego pracowni od przepięknych okazów
róż, anemonów, goździków, rododendronów, azalii,
a nawet storczyków”. (...) „dobijano się o każdy
obraz, nieomal o każdy szkic; płacono tysiące koron
za niewielkie studium kwiatowe”.
Leon Wyczółkowski, „Listy i wspomnienia”, oprac. M. Twarowska, Wrocław 1960,
s. 271–272
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Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Kielc –
1936 Warszawa)

Kwiaty,

1916 r.

akwarela, ołówek, papier, 48 × 58 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:
„LWyczółkowki 1916”
cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
42

Leon Wyczółkowski w pracowni, ok. 1900 r., Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
s op oc k i d om au kcy j n y

To właśnie drzewa były dla Wyczółkowskiego „przedmiotem najwyższego przywiązania
i nieustannej tęsknoty, najsilniej działającym bodźcem twórczym” (Leon Wyczółkowski,
„Listy i wspomnienia”, oprac. Maria Twardowska, Wrocław 1960 r., s. 183). Malował
je począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku, po ostatnie swoje realizacje, stworzone
kilka miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. Świerki, sosny, akacje, wiązy, klony, brzozy,
dęby gościeradzkie, rogalińskie czy te z Białowieży „były przedmiotem refleksji, głęboko
odczuwalnym w ich semantycznej treści. Ich wyraz zmieniał się z porą roku, pogodą czy
porą dnia, odzwierciedlał nastroje i uczucia samego artysty” (Wacława Milewska, „Drzewa
i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego”, [w:] „W kręgu Wyczóła.” Bydgoszcz: Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 2013, s. 65). Jak mówił artysta
„Jestem dzieckiem lasu i to właśnie drzewa stanowiły ten element przyrody z którym
utożsamiał się najbardziej” (Twardowska, op. cit.. 130).
Prezentowana praca wyróżnia się niezwykłą subtelnością monochromatycznej barwy.
Owa fascynacja czernią i bielą była charakterystyczna dla jego twórczości. Jak wspominał:
„ (…) Najbardziej wyszukane kolorowe rzeczy nie biorą mnie. Wolę dać w czarnym całą
klawiaturę, od basu do wiolinu”. (Twardowska, op. cit. str. 130).
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Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Kielc –
1936 Warszawa)

Stary świerk
tusz, akwarela, kredka, technika drapana,
karton, 48,3 × 32,7 cm w świetle
passe-partout
na odwrocie nalepka wystawowa
z 1937 roku z Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie z opisem
pracy i numerem „763/7”
Pochodzenie:
– (przed 1937 r.) – kolekcja Gustawa
Karola Bartke (1896–1992) – członek
Kupieckiego Towarzystwa Wzajemnego
Kredytu z Tomaszowa Mazowieckiego,
skąd też pochodził. Właściciel tamtejszych kamienic znajdujących się przy
Rynku.
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany i opisywany:
– „Leon Wyczółkowski” [wystawa
pośmiertna] czerwiec 1937, Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
poz. Kat. 7, s. 19.

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył
się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej,
podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do Warszawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś
w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując
stanowisko profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP
w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Prezentował
swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku. Początkowo
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz;
w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową,
malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował

cena wywoławcza: 58 000 zł

pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia światła i koloru.
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s op oc k i d om au kcy j n y

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta
piękna o subtelnej harmonii barw pastelowych.
Karta wielka w historii sztuki polskiej. (...) Głowa
kobieca – to specjalność mistrza Axentowicza.
Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (...) Powiewnie rzucana kreska pastelowa
Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co piękne
i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu
ujemne rysy. A zawsze między postacią, a patrzącym
na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal
sentymentu.”
M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu, w: „Kultura. Tygodnik literacki,
artystyczny i społeczny” 1938, nr 37, s. 7
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Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret damy w futrze
pastel, tektura, 89,5 × 62 cm
w świetle oprawy
sygn. p. śr.: „T. Axentowicz.”
Portret z analogicznym przedstawieniem
znajduje się w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882,
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów.
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”.
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r.
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy

cena wywoławcza: 64 000 zł

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

estymacja: 75 000 – 90 000 zł

wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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„W starożytności klasycznej nagość była jednym
z atrybutów istot boskich, symbolizowała ich wyniesienie ponad normy i ograniczenia krępujące
śmiertelników. (...) Ta konwencja stała się nieodłącznym elementem artystycznej maniery akademickiej
i Wygrzywalski często z niej korzystał, przemieniając
zwykłe pejzaże w – jeśli tak rzec można – krajobrazy
bajeczne, zaludniane przez nimfy, sylenów i trytony.
Często te postaci nie są zajęte żadną konkretną
czynnością. Sama ich obecność sprawia, że ukazana
scena nabiera jakiegoś szczególnego, nieuchwytnego czaru, wykraczającego poza proste uznanie dla
urody krajobrazu.”
„Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski”,
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 13
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Feliks Michał Wygrzywalski

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

(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

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

Elegia
olej, płótno, 54 × 39 cm
sygn. i opisany l. d.:
„Elegia/F. M. Wygrzywalski”

w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie.
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą

cena wywoławcza: 14 000 zł

się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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„Krajobraz z okolic Monachium, p. Maleckiego, obok
głębokich i sumiennych studiów z natury, widnieje
prawdziwym talentem. Okolica szczęśliwie obrana
i pięknie przeniesiona na płótno.”
„Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s. 2

Wł. Malecki, Krajobraz górski – Krajobraz z sylwetą kościoła,
rycina z tygodnika „Kłosy” 1870, I półr., nr 256, s. 317
– reprodukcja z wystawy TZSP

15
Władysław Malecki
(1836 Masłów – 1900 Szydłowiec)

Krajobraz z sylwetą kościoła
(Krajobraz górski, Krajobraz
z okolic Monachium), 1869 r.
olej, płótno, 65,5 × 87 cm
sygn., opis. i dat. p. d.: „W. Malecki.
Monachium 1869 r.”,
na odwrocie stempel niemieckiego (monachijskiego?) składu materiałów malarskich
Do obrazu dołączona jest ekspertyza
Adama Konopackiego z 2015 r.
Opisywany i reprodukowany:
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s.2
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 262, s.2
– „ Kłosy” 1870, I półr., nr 256, s. 317 –
reprodukcja z wystawy TZSP
Opisywany i reprodukowany w „Kurierze”
i w „Kłosach” najprawdopodobniej na
podstawie identyfikacji z tytułu i ilustracji
z obrazem.

Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów drugiej połowy XIX w. W latach 1852–1856
studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Christiana
Breslauera. Po ukończeniu studiów otrzymał zatrudnienie w dekoratorni teatrów rządowych.
Zadebiutował na pierwszej wystawie nowo powstałego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w 1861 roku. Po otrzymaniu stypendium rządowego pięć lat później wyjechał na dalsze studia
do Monachium, gdzie uczył się w prywatnej pracowni słynnego pejzażysty Eduarda Schleicha
st., nazywanego „ojcem Stimmungu”. W Monachium nawiązał bliższe kontakty z tamtejszym
polskim środowiskiem artystycznym, m.in. z braćmi Gierymskimi, Józefem Brandtem czy
Juliuszem Kossakiem. Mniej więcej dziesięcioletni okres pobytu w Monachium należał do
najbardziej pomyślnych w karierze Maleckiego. Odbywał liczne podróże po Bawarii, malował
górskie pejzaże z Alp i Tyrolu. Odwiedzał też rodzinne strony. Z tego okresu pochodzą widoki
przedmieść Krakowa. Co roku przysyłał do kraju obrazy na wystawy do Warszawy, Krakowa
czy Lwowa. Odnosił sukcesy na wystawach europejskich, m.in. w Monachium, Wiedniu,
Berlinie i w Londynie, gdzie w 1874 zdobył złoty, a w 1877 srebrny medal. W 1880 roku
artysta powrócił na stałe do kraju i zamieszkał w Warszawie. Malował widoki Saskiej Kępy,
Wilanowa, Mokotowa, Alei Ujazdowskich, parku Łazienkowskiego czy Solca. W owym
czasie najczęściej wystawiał w warszawskim TZSP. Najbardziej charakterystyczne dla jego
twórczości są pejzaże – zarówno malownicze widoki górskie jak i rozległe przestrzenie równin,
jeziora w górach, rzeki w płaskim, równinnym krajobrazie, lasy, parki miejskie, widoki wsi,
miasteczek, przedmieść oraz zabytkowej architektury. Uznawany był również za doskonałego
rysownika, którego prace tak opisał Tadeusz Dobrowolski: „szkice pejzażowe, rysowane
miękko i wrażliwie zadziwiają delikatną, wyczutą kreską, nowoczesną, a nawet prekursorską

cena wywoławcza: 180 000 zł

nutą”. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Kielcach,

estymacja: 200 000 – 220 000 zł

Krakowie, Szczecinie, Poznaniu.
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„W roku 1869 kończy się pierwszy okres monachijski Władysława Maleckiego, trudno jednak ustalić, kiedy przybywa
on do kraju, rozpoczynając drugi okres polski, krótki, bo
trwający ledwie ponad rok. Wyznacznikami mogą tu być
dwa obrazy olejne, które powstały w tym właśnie roku. Są
nimi: „Krajobraz górski”, kat. 3, (znany też jako „Krajobraz
z sylwetą kościoła” – pierwotny tytuł „Krajobraz z okolic
Monachium”) oraz „Krajobraz z okolic Buska”. Ponieważ ten
ostatni wystawiany był w lipcu na wystawie w Monachium,
można przyjąć, że Malecki już w drugim kwartale 1869 roku
znalazł się w Polsce, a zatem „Krajobraz górski” namalował
jeszcze przed przyjazdem do kraju. (…) Refleksyjna zaduma emanująca z pejzażu, tchnącego jeszcze romantyczną
nutą, pogłębiona została ciężkimi, szarymi przedburzowymi
chmurami, spowijającymi rozmazany zarys gór i odcinającą
się na tym tle sylwetą kościoła. Nieco wyraźniej ukazane
zostały namalowane w tonacji brązów i zieleni pierwszoplanowe drzewa i podmokła ziemia, w prawej części obrazu
widoczny jest wąwóz rzeki okalającej porośnięte wzniesienie
z kościołem. Obraz ten osadzony jest silnie w nurcie monachijskiego malarstwa pejzażowego, reprezentowanego przez
Eduard Schleicha i Adolfa Heinricha Liera.” A.Oborny „Poeta
pejzażu”, [w:] Władysław Aleksander Malecki 1836–1900,
Kielce 1999, s. 28.
„Dzieło to jest nieznaną dotąd w literaturze wersją niemal identycznej pracy znajdującej się obecnie w Muzeum
Narodowym w Warszawie (w zbiorach od 1928 roku),
znacznie mniejszej pod względem wymiarów i różniącej się
nieznacznie szczegółami i kolorystyką (por. poniżej). Malecki
często powracał do tych samych tematów i tworzył różne
wersje tego samego dzieła. Trudno powiedzieć, który obraz
został namalowany jako pierwszy, oba noszą tę samą datę
roczną, więc z całą pewnością powstały w bardzo bliskich
odstępach czasowych. Warszawska wersja pomimo tego,
iż jest znacznie mniejsza, a co za tym idzie oszczędniejsza
w szczegóły nie powinna być raczej uważana za szkic do
większej kompozycji, jest to obraz przez artystę skończony
i sygnowany. (…)
Wiadomo, że „Krajobraz górski” (pod tytułem „Krajobraz
z okolic Monachium”) był wystawiany na Wystawie Obrazów
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim
i reprodukowany pod postacią ryciny w tygodniku „Kłosy”
w 1870 roku (nr 256, s.317 zob. ilustr.). Porównując rycinę
z obiema wersjami obrazu — tą z Muzeum Narodowego
w Warszawie i omawianą – trudno jednoznacznie określić, na
podstawie, której wersji została ona stworzona, a co za tym
idzie, która z prac była prezentowana na wystawie. Sposób
ukazania szczególnie kościółka, proporcje jego wieży i kopułka, na rycinie mogłyby wskazywać, że pierwowzorem byt
jednak omawiany, nieznany dotąd obraz, a nie jak sądzono
jego mniejsza, warszawska wersja.”
Fragmenty ekspertyzy Adama Konopackiego z 2015 r.

„Przechodząc wzrokiem po szczegółach rysunku Kossaka, gdy się dochodzi do oka, nozdrzy,
uszu, układu grzywy, szyi i przyczepienia do niej głowy końskiej, doznaje się wrażenia
że ten malowany koń Kossaka ożywa, drży, rusza tętni gwałtownym temperamentem lub
omdlewa z wycieńczenia i nędzy, jaką koń przezywa na współkę z człowiekiem. Na łbie
konia skupia Kossak cały swój zmysł obserwacyjny, zdolność odczuwania i odtwarzania
charakteru i wyrazu”.
Stanisław Witkiewicz, „Juliusz Kossak”, 1912, s. 190
„Jednym z tych, w którego dziełach najwszechstronniej, najbezwzględniej, najbezpośredniej
odbija się charakter i duch plemienny, rasowe właściwości i kultura długowieczna i świat
zewnętrzny, w którym naród żył i działał – jest Juliusz Kossak. Na całym tym obszarze ziemi,
na którym rozegrał się dramat dziejowy polskiego narodu, na którym pozostało życie polskie
lub jego wspomnienie, wszędzie się tam spotyka z twórczością Kossaka. Był on malarzem
wsi polskiej, tej wsi, gdzie na miedzy ‘ciche grusze siedzą’, i z której wyszło to wszystko, co
było cnotą i zbrodnią, co było chwałą i hańbą, co żyło w sposób szczególny, różny od reszty
świata w treści i formie, to co stanowiło rdzeń i istotę polskiego życia. Dziś, mogąc zajrzeć
w całkowitą działalność Kossaka, dopiero się widzi cały ogrom tego, co on zdziałał, całą
Krakus, w: Stanisław Witkiewicz, „Juliusz
Kossak”, Warszawa 1912 r., s. 181.

mnogość objawów życia, które odtworzyła jego niezmordowana ręka, nigdy niewyczerpana,
świeża, jasna i żywa wyobraźnia”
Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak, 1912, s. 7–8
„Konie Kossaka, pod względem zasadniczych proporcyi, zgadzają się z przyjętemi przez
badaczy konia stosunkami wymiarów. Tablice, ułożone przez francuskiego pułkownika
Duhoussefa, dające średnie wyniki pomiarów, sprawdzone na ogromnej ilości koni, użyte,
jako sprawdzian Kossakowskich proporcyi, świadczą, jak dalece Kossak dokładnie obserwował
naturę. Naturalnie, zastosowanie takiej miary przyrodniczej do krytyki, jest utrudnione tam,
gdzie konie w obrazie są rysowane w gwałtownych ruchach, lub skróceniach perspektywicznych, natomiast na studyach i portretach koni Kossaka, na koniach w spokoju i w profilu
w obrazach, można sprawdzić wielką ścisłość w stosowaniu zasad proporcyi, pomimo całej
rozmaitości typów, które Kossak przedstawiał. Z drugiej strony, figura ludzka jest u Kossaka
po większej części trochę za duża w stosunku do konia, nawet przy malowaniu ciężkich
Frezów, lub dzisiejszych angielskich rosłych koni. Wynika to zapewne z tego, że typem
konia, który Kossak najpierwej poznał, i z którym był najbardziej zżyty, był koń arabski,
lub, co najmniej, blizko z nim spokrewniony – to jest koń stosunkowo mniejszy. Naturalnie,
niema w tem nieprzełamanej rutyny i maniery, i tam, gdzie Kossak dobrze się zastanawiał
i dążył do szczególnie wiernego oddania przedmiotu, proporcye koni i ludzi są zachowane
w typowych swoich stosunkach”
Stanisław Witkiewicz, „Juliusz Kossak”, 1912, s.189–190

16
Juliusz Kossak

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku

(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazowek artystycznych P. Michałowskiego. W latach

Krakus
akwarela, papier, 19,5 × 14 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „JKossak”
Analogiczna akwarela reprodukowana w:
Stanisław Witkiewicz, „Juliusz Kossak”,
Warszawa 1912 r., s. 181.

1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na
niego kontakt z tworczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią wspołpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele
podrożował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1869
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej tworczości tematy batalistyczne;
malował epizody z bohaterskich dziejow narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem.
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źrodło tematow. Celował
szczegolnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje
rodow szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie,

cena wywoławcza: 16 000 zł

Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.

54

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

17
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Z dziejów II Brygady,

1918 r.

olej, deska, 57 × 47 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech Kossak
1918 r.”
na odwrocie papierowa nalepka Salonu
Sprzedaży Dzieł Sztuki przy Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
z opisem obrazu i numerem „0480”
Pochodzenie:
– Salon Sprzedaży Dzieł Sztuki przy
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych,
Kraków
– kolekcja prywatna, Polska

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

cena wywoławcza: 38 000 zł

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

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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18

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

Jerzy Kossak

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Spotkanie nad rzeką,

1934 r.

olej, tektura, 18 × 31,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1934”

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

cena wywoławcza: 9 500 zł •

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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19
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Polowanie par force
olej, tektura, 18 × 30 cm
sygn. l. d.: „Jerzy Kossak”
na odwrocie stempel potwierdzający
autentyczność:
„Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/
Jerzy Kossak”
oraz okrągła pieczątka z herbem Kos
i napisem w otoku:
„JERZY KOSSAK. Kraków. Pl. Kossaka 4”
cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
60
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20
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

W zamieci,

1932 r.

olej, tektura, 39 × 49 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak 1932”
cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
62
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21
J. Konarski
(XIX/XX w.)

Wyjazd na polowanie
olej, płótno, 84 × 132 cm
sygn. l. 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 może malarz
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J.Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm.

cena wywoławcza: 56 000 zł

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

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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22
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Kulig,

1932 r.

olej, płótno, 44 × 99 cm
sygn. i dat. l. d.: „Z. Rozwadowski 1932”

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki,
następnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Azbego. Po
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej.
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania

cena wywoławcza: 38 000 zł

listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

współtwórcą „Panoramy Racławickiej”.
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23
Stanisław Wolski

Studiował u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej, a następnie kontynuował

(1859–1894)

je w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. W latach 1883–1885

Wędrowni grajkowie
olej, płótno, 56 × 98 cm
sygn. p. d.: „Stanisław Wolski”

uzyskał prywatne stypendium i wyjechał do Monachium, gdzie kształcił się w Akademii Sztuk
Pięknych oraz w prywatnej pracowni Józefa Brandta. Jego obrazy cieszyły się niezwykłą
popularnością na monachijskim rynku sztuki, mówiono, że „zbywał je na stalugach licznym
niemieckim Kunsthandlerom”. W 1886 roku wrócił do Warszawy, gdzie podjął współpracę
z „Tygodnikiem Ilustrowanym”. Malował przede wszystkim obrazy o tematach historycznych,

cena wywoławcza: 90 000 zł

sceny z kampanii napoleońskiej, potyczki i biwaki żołnierskie. Z wyjątkową wirtuozerią

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

tworzył sceny rodzajowe, na których uwieczniał wieś i warszawskie ulice.
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24
Ludwik Gędłek
(1847 Kraków – Wiedeń 1904)

Targ na Starym Kleparzu
olej, deska, 26 × 39,5 cm
sygn. p. d.: „L Gędłek”

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

cena wywoławcza: 40 000 zł

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

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.

70

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

25
J. Konarski
(XIX/XX w.)

Sanna
olej, deska, 25,5 × 19 cm
sygn. p. d.: „Konarski”
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
72
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„Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten
niewymowny niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych
grusz i jabłoni, świecących w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce
błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie; ten Boecklinowski prawie ożywiacz
świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umiejący nadawać fizjonomie
swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym dziewannom;
ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się,
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić
wszystkich szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź
niesłychanie intensywnych feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować
z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą,
zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego, aż dziw! Całe te szeregi
drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją tylko pewnych
szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności.
Świadczy to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać
symbolizowaniem, to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia
całej natury. Te drobne obrazki są wielkimi oknami na przyrodę.”
Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne,
„Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167

26
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż z Podola,

lata 1898–1900

olej, płótno, 24,5 × 38,4 cm
na odwrocie nalepka z wystawy w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z opisem pracy oraz pieczęcią:
„Wystawa w 50-tą rocznicę śmierci Jana
Stanisławskiego, rok 195”. Na odwrocie
również naklejka inwentarzowa Muzeum
Narodowego w Warszawie. Na płótnie
ołówkiem napis: „mal. Jan Stanisławski”
Wystawiany:
– „ Jan Stanisławski i jego szkoła.
Wystawa w pięćdziesięciolecie śmierci
Artysty”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie, marzec-kwiecień
1957 r.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował,
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski,
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach

cena wywoławcza: 140 000 zł

z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął

estymacja: 150 000 – 160 000 zł

eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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Andrzej Pronaszko, choć zasłużył się w dużej mierze jako scenograf teatralny, był również
autorem szeregu awangardowych dzieł malarskich. Jego obrazy realizowały założenia
programowe formistów, jednak artysta nie negował roli, jaką niosło za sobą studiowanie
natury. Jak sam przyznawał: „(…) poszukując nowych plastycznych sformułowań nigdy
nie odcinałem się radykalnie od łączności z naturą. Stale ją obserwowałem i często
„wprost z natury” malowałem. Prawie corocznie wyjeżdżałem na pejzaż do Francji lub
Włoch” (cyt. za: A. Wierzbicka, Andrzej Pronaszko znany scenograf i zapomniany malarz,
„Biuletyn Historii Sztuki” 1994, R. LVI, nr 1-2, s. 107). Pokłosiem tych podróży były
powstałe w latach 1927-1935 prace malarskie przedstawiające poddany stylizacji formalnej
krajobraz. W latach 1929-1930 artysta prezentował swoje prace dwukrotnie w Salonie
Czesława Garlińskiego w Warszawie. Eksponowane wówczas akwarele nie zachowały
się, lecz charakterem zbliżone były do oferowanego na aukcji oleju: „Wznoszące się na
różnych poziomach domki o czerwonych dachach i wąskich okienkach, palmy, kuliste
sosny nadmorskie, niekiedy w dali ciemnoniebieski płat morza lub zielone trójkąty gór
stanowią dla niego jedynie pewne elementy linearne i kolorystyczne, z których buduje się
swe kompozycje malarskie. Pronaszko nie pragnie przedstawiać pewnych określonych
miejscowości południowej Francjji: pragnie tworzyć układy linji i plam barwnych, których
wartość spoczywa w nich samych. Kompozycje jego (oranż, zielony, niebiesko-zielony,
lila nadaje im pewną charakterystyczną, miłą, ciepłą tonację barwną) są tylko ogólnikowo
inspirowane przez pejzaż i architekturę południową…” (M. Wallis, Obrazy Andrzeja
Pronaszki – dywany Wandy Neumanowej (Salon Sztuki Czesława Garlińskiego, Mazowiecka
8), „Robotnik” 1930, nr 324, s. 3). Oferowany na aukcji obraz pochodzi z dojrzałego
okresu twórczości artysty. Zakomponowany kulisowo pejzaż zdradza scenograficzne
myślenie Andrzeja Pronaszki, zaś dobór barw ujawnia świetnego kolorystę, jakim był.

27
Andrzej Pronaszko
(1888 Derebczyn – 1961 Warszawa)

Pejzaż
olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: „And.Pron.”

Malarz, scenograf, reprezentant awangardowej sztuki lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Studia
odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego i Stanisława
Dębickiego. W roku 1917 wraz z bratem Zbigniewem i Tytusem Czyżewskim założył grupę
Ekspresjonistów Polskich (przemianowaną w 1910 na Formistów) a w roku 1927 związał
się z grupą Praesens skupiającą architektów i malarzy o konstruktywistycznym rodowodzie. W latach 20-tych Pronaszko stopniowo odchodził od formizmu na rzecz zagadnień
kolorystycznych tworząc prace o tematyce batalistycznej i rodzajowej oraz martwe natury
i portrety. Przystępując do grupy Praesens tworzył kompozycje odzwierciedlające założenia
konstruktywizmu ograniczone do elementów geometrycznych wzajemnie oddziałujących

cena wywoławcza: 38 000 zł •

wewnątrz obrazu. W latach 50-tych powrócił do martwych natur, których częstym elementem

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

są instrumenty muzyczne.
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28
Maria Klass Kazanowska
(1857 Kownatacha na Wołyniu –
1898 Żytomierz)

Zbieranie buraków,

1892 r.

olej, płótno, 85 × 98 cm
opisany na odwrocie: „Malowała Maria
Klass- Kazanowska/Kijów – Irpeń/1892 r.”
Pochodzenie:
- Z kolekcji rodziny artystki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego śmierci
obrazy odziedziczył syn Odo. Po II wojnie
światowej obrazy zostały przewiezione do
Polski.
Wystawiany:
– Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie, 1895 r. (najprawdopodobniej)
Na podstawie tytułu pracy, można przypuszczać, że prezentowany w katalogu obraz
„Zbieranie burakow” jest najprawdopodobniej tożsamy z wystawianym na wystawie
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie w 1895 roku

Malarka, żona artysty Władysława Kazanowskiego. Pierwsze nauki z malarstwa pobierała u Wojciecha Gersona w 1878 roku. Następnie kontynuowała edukację w Akademii
petersburskiej (l. 1881–1889). W 1884 r. została nagrodzona srebrnym medalem za
studium konia. Po zakończeniu nauk przebywała przez pewien czas wraz z mężem na
Wołyniu, następnie małżeństwo powróciło do Petersburga. Do Żytomierza przeniosła się na
pocz. 1898 roku. Klass-Kazanowska malowała głównie sceny rodzajowe oraz portrety. Jej
obrazy cechowały realistyczne ujęcie i wierność akademickiej formie. Były prezentowane
na wystawach w krakowskim TPSP, warszawskim TZSP, w Salonie Kulikowskiego oraz
w Monachium i Petersburgu. „Zbieranie buraków” było eksponowane w 1895 roku. Po
śmierci żony Władysław Kazanowski ufundował w 1901 r. konkurs jej imienia ze środków

cena wywoławcza: 12 000 zł

finansowych zebranych ze sprzedaży jej obrazów. Był on organizowany w TZSP co 2 lata

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

dla artystów młodego pokolenia na prace z dziedziny malarstwa i rysunku.
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29
Maria Klass Kazanowska
(Kownatacha na Wołyniu 1857 –
Żytomierz 1898)

Podczas lektury,

1886 r.

olej, płótno, 77 × 58,5 cm
sygn. p. d.: „M.K./86”
Pochodzenie:
- Z kolekcji rodziny artystki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego
śmierci obrazy odziedziczył syn Odo.
Po II wojnie światowej obrazy zostały
przewiezione do Polski.
cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
80
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„Najbardziej uderzającą właściwością wielkiego talentu Fryderyka Pautscha jest jego
bujność i wybuchowość, jego żywiołowa
siła. Z każdego niemal jego płótna bije temperament malarski tak gwałtowny i szeroki,
że aż prawie wulkaniczny. Ma się wrażenie,
że dusza jego w chwili tworzenia dochodzi
do temperatury wrzenia i że prężność tej
rozgrzanej atmosfery jest tak wielka, iż musi
się wyładować w szalonym rozmachu pędzla,
w orgiazmie barw.”
Władysław Kozicki, „Fryderyk Pautsch”, w: „Sztuki Piękne”, IV,
1927/28, s. 121.

30
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Targ,

1930 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
64,5 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: „F. Pautsch/30”
na odwrocie papierowa nalepka wystawowa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie w Warszawie z tytułem
pracy, datą oraz numerem „21099”
Wystawiany:
– „Wystawa jubileuszowa Fryderyka
Pautscha”, Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie, marzec 1932
Wzmiankowany:
– „Sprawozdanie Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie za rok
1932”, Warszawa 1933, s. 25

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego,
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamieszkał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej.
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął

cena wywoławcza: 25 000 zł

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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„To co Szczygliński ma istotnie interesującego
do powiedzenia o danym motywie lub zjawisku
w naturze, są to kolorystyczne impresje, zespoły
barwne, które oczy innych artystów widzą albo
inaczej, albo wcale ich nie widzą. Są one kanwą
jego pracy, w której niezależnie od kierunków,
upodobań i mody człowiek istotnie zamiłowany
w pracy dać może rzeczy prawdziwie zajmujące
i piękne, czyli spełnić swoje zadanie życiowe.”
Wilhelm Mitarski, „Katalog zbiorowej wystawy
prac Henryka Szczyglińskiego”, październik 1918”, nlb.

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi,

31
Henryk Szczygliński
(1881 Łódź – 1944 Warszawa)

Pejzaż z Bronowic
olej, płótno, 110,5 × 116 cm
sygn. p. d.: „H. Szczygliński.”

następnie w latach 1898 – 1905 studiował w krakowskiej Szkole (późniejszej Akademii)
Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego.
Studia uzupełniał w Monachium u Stanisława Grocholskiego i Antoniego Ažbégo. W czasie
I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, tj.
w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „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 barw widać wpływ secesji. Artysta często

cena wywoławcza: 120 000 zł

wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój

estymacja: 150 000 – 170 000 zł

tajemniczości, symboliczny.
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32
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret dziecka,

1923 r.

olej, tektura, 54 × 40,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „a.karpiński 1923.”.
na odwrocie nalepka wystawowa
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie z 1949 roku z odręcznym
podpisem artysty.
Wystawiany:
–T
 owarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, 1949 rok

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: 22 000 zł •

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 28 000 – 32 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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„Przez całą twórczość Żmurki snuje się jak nieprzerwana nić złota, kult
kobiety i typu kobiecego w rożnych odmianach. Typ ten jest już to bachicznie zmysłowym, już to opromienionym sentymentem i czynnikiem
idealistycznym. W rożnych okresach życia i działalności malarskiej rożne
fazy przybierało to studium aktu kobiecego, który już najwięksi mistrzowie
malarstwa wszechświatowego jak Rubens, Tycjan, Veronese, Tiepolo uważali
za kwintesencję malarstwa, za najwdzięczniejszy temat i najwyższy wzlot siły
twórczej malarskiej. Artyzm Żmurki był z tych, w których odnaleźć można
bardzo wyraźnie, nieśmiertelne pierwiastki wielkiego renesansu. Był to duch
twórczy, gnany żywiołową siłą wewnętrznej inspiracji do gorączkowego
tworzenia (…). W wielkiej plejadzie polskich mistrzów pędzla doby po-Matejkowskiej on jeden siłą indywidualizmu swego dokazał tego, że obrazy
jego zostały na targu wszechświatowym. (…)
„Posiadał wyjątkową zdolność podpatrywania tego co piękne, co złoci
szarość życia i wprawia w drżenie nasze nerwy, że umiłował arcytwór
natury – kobietę, pulsującą pełnią krwi, to mu zapewniło stanowisko nie
tylko w polskiej, ale wszechświatowej sztuce i to było źródłem jego sławy
i wyjątkowego powodzenia”.
W. Prokesch, Franciszek Żmurko, Kraków 1911, s. 4–6

33
Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret damy,

po 1900 r.

olej, płótno, 65 × 60 cm
sygn. l. d.: „F. Żmurko”
na odwrocie fragment napisu:
„z okazji (…)”
Pochodzenie:
– kolekcja Teresy Borten, Warszawa
(przynajmniej do 1978 r.)
– kolekcja prywatna, Polska
Wystawiany i wzmiankowany:
– „Franciszek Żmurko. 1859–1910” [katalog wystawy], Muzeum Mazowieckie
w Płocku, Płock 1978, s. 21, poz. 50

Pierwszy etap edukacji artystycznej rozpoczął od lekcji rysunku pod pieczą Franciszka
Tepy w rodzinnym Lwowie. Następnie kontynuował studia w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych w pracowni Jana Matejki i w późniejszych latach podczas pobytów za granicą
w Wiedniu i Monachium. Swoją wrażliwość artystyczną kształcił podczas licznych podróży
po Francji, Holandii i Niemczech. Malował kompozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do
tematyki antycznej, zwłaszcza nawiązującej do Starożytnego Rzymu, biblijnej, orientalnej oraz
historycznej. Jednak największą popularność, zarówno w kraju jak i za granicą, przyniosły
mu wizerunki kobiet. Malował nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie
barw zmysłowe kobiece portrety. Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum

cena wywoławcza: 48 000 zł

Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także we lwowskiej Galerii Sztuki oraz

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

w wielu prywatnych kolekcjach.
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34
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Śpiąca
pastel, płótno, 38 × 55 cm
sygn. p. d.: „LBakałowicz” (inicjały
wiązane)

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: 14 000 zł

miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

piękna.
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35
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki
olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. l. d.: „EErb”.

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

cena wywoławcza: 9 500 zł

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

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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36
Emil Krcha
(1894 Kałusz – 1972 Kraków)

Madonna pośród drzew,
przed 1929 r.

olej, tektura, 14 × 19,5 cm
sygn. p. d. (wyryte): „Krcha”.

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z założycieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku
1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę
pedagogiczną. Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów
indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował pejzaże,

cena wywoławcza: 4 200 zł •

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

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.

94

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

37
Mieczysław Reyzner
(1861 Lwów – 1941 tamże)

Portret kobiety
olej, płótno, 67 × 46,5 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Mieczysław Reyzner”

W latach 1880–1886 kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także
w Monachium. Po studiach wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 wyjechał do Paryża.
Miał tam własną pracownię, brał udział w oficjalnych Salonach, a swoje obrazy wysyłał
na międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad
morze do Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię i Danię. Do kraju wrócił w 1897 roku
i zamieszkał na stałe we Lwowie. Reyzner wystawiał we Lwowie, Krakowie i Warszawie.
Rzadkością w jego twórczości są prace o tematyce morskiej, powstałe głównie w Bretanii.
Prezentowana na wystawie akwarela powstała właśnie w 1889 roku, w czasie wakacji
w malowniczej bretońskiej miejscowości Quiberon, gdzie przebywało też wielu polskich
artystów. Skalisty brzeg, przejrzysta woda oddane są tu niezwykle subtelnie – w tej małej

cena wywoławcza: 13 000 zł

pracy artysta ujawnił się jako mistrz w operowaniu akwarelą. Większość obrazów Reyznera

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

znajduje się w zbiorach Galerii we Lwowie.
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38
Carl Breitbach
(1833 Berlin – 1904 Kassel)

Dziewczynka z polnymi
kwiatkami, 1888 r.
olej, płótno, 75 × 60,5 cm
sygn. l. d.: „C.Breitbach/1888”

Studiował malarstwo w akademii berlińskiej, a następnie w Paryżu pod kierunkiem Thomas’a Couture`a. Po powrocie do rodzinnego miasta doskonalił swój warsztat artystyczny
pod kierunkiem L.Knausa i Th.Webera. Od 1860 roku regularnie wystawiał swoje prace
w Akademii berlińskiej. Początkowo malował urokliwe pejzaże z Westfalii, Francji czy widoki
Alp. Z czasem zainteresował się tematyka wiejską. Ukazywał sceny z życia chłopów z pewną
dozą humoru i uśmiechu. Kolejną fascynacją artysty stał się portret. Swobodnie posługując
się techniką akwareli i olejną stworzył niezapomniane wizerunki pięknych kobiet i dziewcząt.
Malował je z niezwykłą subtelnością, akcentując delikatność urody i temperament. Portretowane z koszami owoców czy kwiatów określają swoją tożsamość, ukazują bogactwo swojej

cena wywoławcza: 15 000 zł

osobowości. Piękno modelek, wysmakowana kolorystyka i subtelne światło to synonimy

estymacja: 20 000 – 40 000 zł

twórczości mistrza.
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Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw w prywatnej pracowni M. Cer-

39
Roman Kochanowski

cha, a następnie, w latach 1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza
i H. Grabińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej.
W 1881 r. przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków
i bywał w poznańskiem, odbył też podroż po Galicji i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki

(1857 Kraków – 1945 Freising

tamtejszych miast, składające się na album wydany w 1898 r. w Wiedniu. Należał do

w Bawarii)

monachijskich ugrupowań artystycznych Kunstverein i prestiżowego Union Internationale

Przy drodze
olej, tektura, 13 × 17,5 cm
sygn. p. d.: „R.Kochanowski”

des Beaux Arts we Francji. Kunstlergenossenschaft. Kochanowski malował głownie pejzaże,
niemal zawsze wzbogacane ludzką postacią. Motywy dla swoich prac znajdował przede
wszystkim w nadwiślańskim krajobrazie z okolic Krakowa. Chętnie posługiwał się węglem,
kredką, ołówkiem czy tuszem, tworząc nastrojowe, monochromatyczne przedstawienia. Był
mistrzem małej formy. Sporadycznie malował również kwiaty i studia portretowe. Brał udział

cena wywoławcza: 12 000 zł

w międzynarodowych wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium, Berlinie i Londynie, ale

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

także w wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.
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40
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

O zachodzie słońca
olej, płótno, 30,5 × 101 cm
sygn. p. 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: 15 000 zł •

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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41
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Wrzosy
olej, płótno, 50 × 81 cm
sygn. l. d.: „WIKTOR KORECKI”
cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
104
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„Dramaturgię prac Wywiórskiego podnosi także stosowane przezeń niekiedy rozwiązanie inspirowane, jak się wydaje, eksperymentami kompozycyjnymi impresjonistów.
Chodzi tu o zabieg polegający na tym, że malowany obiekt, np. łódź, nie był ukazywany
w całości. Doskonałe przykłady to „Na przyboju” (poz. 15) i „Łódź rybacka” (poz. 12).
W obu przypadkach tematem jest ukazana w centrum łódź i w obu przypadkach
artysta tak rozwiązał kompozycje, że żagle jednostek zostały w pewnym miejscu
„ucięte” przez górną krawędź płótna. Przez wiele stuleci takie rozwiązanie uchodziłoby
za błąd, którego należy się wystrzegać Jednakże druga połowa XIX w. bardzo rozluźniła
rygory kompozycji. Wywiórski — choć wychowanek uczelni uchodzącej za bastion
tradycyjnego malarstwa — dostrzegł widocznie potencjał, jaki ta swoboda niosła.
Konkretne rozwiązanie, o którym tu mowa, pozwoliło mu nasycić bardzo powszedni
widok, jakim jest łódź na morzu, specyficznym dramatyzmem. „Ucięty” kadr obrazu
stwarza iluzję sytuacji uchwyconej przez artystę na gorąco, być może przed chwilą.
Widz zapomina o długich godzinach spędzonych przez artystę w atelier i angażuje
się w ukazaną scenę znacznie mocniej niż w tradycyjnie malowany pejzaż.”

42

„Ku morzu z biegiem rzek, Michał Gorstkin Wywiórski”, III wystawa „Polscy
artyści o morzu”, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańsk 2005, s. 11.

Michał Gorstkin-Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Z Holandii – Powrót rybaków/
Wjazd rybaków, przed 1914 r.
olej, płótno, 82 × 121 cm
sygn. i opis. l. d.: „M. G. Wywiórski
Volendam”
na odwrocie papierowe nalepki wystawowe:
1) z Salonu Wiosennego TPSP (1914 r.)
z tytułem „Wjazd rybaków”, 2) z TPSP
w Poznaniu (z tytułem „Z Holandii. Powrót
rybaków); na krośnie stempel berlińskiej
firmy: Leopold Hess.
Wystawiany:
–W
 ystawa Koła Artystów Wielkopolskich
w Poznaniu (w nowym salonie TPSP
przy placu Wilhelmowskim 18), luty-marzec 1914;
–T
 owarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie, Salon Wiosenny,
maj 1914 r.
Reprodukowany i wzmiankowany:

Reprodukcja obrazu w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1914 r., s. 523.

–K
 atalog Wystawy Jubileuszowej
MCMXIV, Salon Wiosenny, TPSP
w Krakowie (katalog wystawy), opis:
poz. 182s. 40, il. s. nlb
– „Tygodnik Ilustrowany”, 1914 r., s. 523.
– „ Ku morzu z biegiem rzek, Michał
Gorstkin Wywiórski”, III wystawa
„Polscy artyści o morzu”, Centralne
Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańsk
2005, s. 12. (reprodukcja czarno-biała
z „Tygodnika Ilustrowanego”, 1914 r.)
cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 65 000 – 120 000 zł
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W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić dwa okresy stylistyczne. Pierwszy z wyraźnymi wpływami twórczości Józefa Brandta i Alfreda
Wierusza-Kowalskiego, do których pracowni artysta uczęszczał podczas
swoich studiów w Monachium. W tym czasie powstały kompozycje, dla
których inspiracją były wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz. Owocem
tych licznych wojaży były sceny rodzajowe, przedstawiające miejscowych,
Tatarów, Kozaków czy Czerkiesów. Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować
kompozycje wyłącznie pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy Michała
Gorstkina-Wywiórskiego świadczy o jego silnej wrażliwości przekładającej
się na doskonałą percepcję otaczającej go rzeczywistości. „…malarstwo
M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej obserwacji, sprawności warsztatowej, wypracowanych rozwiązań formalnych i salonowej elegancji. (…)
Wywiórski był zdecydowanie malarzem naturalistą, który jedynie od czasu
do czasu pozwalał sobie na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany,
nie improwizował. (…) Przyrodę darzył szacunkiem. Kolorem posługiwał się
ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów”.
(„Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski”,
katalog III wystawy z cyklu „Polscy artyści o morzu”, Gdańsk 2005, s. 14).

43
Michał Gorstkin-Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

W porcie
olej, tektura, 48 × 66 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d: „M. G. Wywiórski”

W latach 1883–87 studiował w Akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r.
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem,
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem,
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami”
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu,

cena wywoławcza: 19 000 zł

był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie,

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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44
Carl Scherres

Syn Johanna Carla Friedricha Scherresa i aktorki Jeanette Bachmann. Od około 1849 roku

(1833 Królewiec – 1923 Berlin)

studiował malarstwo w akademii w Królewcu pod kierunkiem A. Behrendsena a od 1853

Sopot
olej, płótno naklejone na tekturę,
35,5 × 61 cm
na odwrocie autorski napis: „Zoppot bei
Danzig/gem.von/Carl Scherres”

roku w Berlinie. Od 1859 zamieszał w Gdańsku przy Brotbänkengasse 25 (ul. Chlebnicka).
Od około 1866 roku przeprowadził się do Królewca a od 1867 pracował w Berlinie jako
nauczyciel w szkole przy Verein der Berliner Künstlerinnen. Był malarzem realistą wraz
z Wilhelmem Stryowskim i Louisem Sy namalował monumentalne „Polowanie Diany”
(ok. 586 cm × 604 cm) w Dworze Artusa w Gdańsku. Malował wiosenne i jesienne krajobrazy
z zagajnikami dębowymi i fragmentami rzek i jezior z terenu Prus Wschodnich, okolic
Gdańska i Królewca a po 1867 z Brandenburgii. Jeden z najcenniejszych jego obrazów

cena wywoławcza: 3 800 zł

„Powódź w Prusach Wschodnich” („Überschwemmung in Ostpreußen” z 1876 r. znajduje

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

się w kolekcji Berliner Nationalgalerie (Berlińska Galeria Narodowa).
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„…moje malarstwo nie należy do żadnej
szkoły. Nie jestem ani kubistką, ani naturalistką, ani impresjonistką, ani surrealistką.
Po prostu pragnę wyrażać poetyckość i chcę,
żeby wynikała nie z literatury, nie z tematu,
ale z treści plastycznej obrazu.”
Alicja Halicka
(Halina Kowzan, „Baśń barw”, w: „Świat” nr 41, 7 listopada 1956 s. 1.)

45
Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

W objęciach / Alegoryczny
autoportret artystki z córką,
1942 r.

olej, płótno, 73 × 50 cm
sygn. i dat. l. g.: „HALICKA 1942”
Potwierdzenie autentyczności
Piotra Kaszni z Paryża (ekspert domu
aukcyjnego Boisgirard-Antonini)

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod
kierunkiem M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 r. brała udział w paryskich Salonach.
Była artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich.
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od
początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac

cena wywoławcza: 64 000 zł •

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

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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Z początkiem 1912 roku Alicja Halicka po raz pierwszy odwiedza Paryż. Niecały
rok później ponownie przyjeżdża do stolicy Francji, z którą zwiąże się już do
końca swojego życia. Tutaj artystka kontynuowała naukę malarstwa rozpoczętą
w Monachium. Studia odbywa zatem w Académie Ranson, oraz w pracowniach
Maurice’a Denisa i Paula Sérusiera. Żywo uczestniczy w życiu tamtejszej polskiej
bohemy artystycznej. Poznaje tu Ludwika Markusa, którego poślubiła w 1913
roku. Małżeństwo z artystą miało zdecydowany wpływ na dalszy rozwój artystycznej twórczości Halickiej. Markus wprowadził ją do grona takich artystycznych
sław malarzy i literatów, jak Picasso, Braque, Apollinaire, Gris. O Juanie Grisie
wspominała sama Halicka: „Słuchałam chciwie błyskotliwych dyskusji pomiędzy
nim i Marcoussisem. Zrozumiałam (nie przystając do niego) znaczenie ruchu
kubistycznego, owego poszukiwania nowej dyscypliny będącej reakcją na stan
anarchii, w stronę której staczało się malarstwo od XIX wieku i jego głęboki
filozoficzny zasięg: transformację zwyczajnych przedmiotów, ’nową alchemię
wartości’, poprzez którą kubizm łączy się ze światem Baudelaire’a i Rimbaud,
starając się ’uszlachetnić los rzeczy najbardziej pospolitych” (Alicja Halicka,
Wczoraj. Wspomnienia, Kraków 1971, s. 54, cyt. za: „Alicja Halicka. Mistrzowie
École de Paris”, tekst Krzysztof Zagrodzki, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2011, s. 75 s. 11–13). Te niezbyt entuzjastyczne
słowa na temat kubizmu nie do końca obrazowały faktyczny stosunek Halickiej
do tego awangardowego nurtu. Artystka tworzyła w tej stylistyce, a jej pierwsze
prace spotkały z uznaniem, między innymi samego Apollinaire’a, który o niej pisał:
„Halicka posiada dar męskości i realizmu, który pozwala mądrze konstruować
obraz bez deformowania kompozycji” („Soirées de Paris”, listopad 1914, s. 187,
cyt. za: „Alicja Halicka”, op.cit., s. 17). Sukcesy Halickiej nie do końca spodobały
się Markusowi, który miał ją zacząć traktować jak konkurentkę. Pod pretekstem
chronienia żony, zaczął ją izolować. „Wystarczy jeden kubista w rodzinie” miał
powiedzieć do Halickiej. Część swoich obrazów Halicka miała nawet zniszczyć
na polecenie męża. Momentem zwrotnym w karierze artystki było zgłoszenie się
Markusa do Legii Cudzoziemskiej w czasie I wojny światowej. Dłuższa rozłąka
pozwoliła artystce na swobodny wybór stylistyki, który padł na właśnie kubizm.
„W 1924 roku Louis udał się na wojnę, ja zaś na farmę normandzką, gdzie
mogłam malować dla przyjemności. Po jego powrocie porzuciłam moje obrazy
kubistyczne i o nich zapomniałam. Ku memu wielkiemu zaskoczeniu niemal
sześćdziesiąt lat później otrzymałam pocztą wielki rulon wysłany z Normandii:
sześćdziesiąt płócien, gwaszy i rysunków. Spadkobiercy moich przyjaciół odnaleźli
je na strychu”. (Jeanie Warnod, „L’École de Paris”, Paris: Arcadia Ed., 2004,
s. 84, cyt. za „Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris”, tekst K. Zagrodzki,
wstęp A. Winiarski, kat. wyst., Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, Warszawa
2011, s. 19.)
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Martwa natura
olej, płótno, 38,5 × 46 cm
sygn. l. g.: „A.Halicka/1914”
cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 60 000 zł
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„W wielu płótnach Menkesa dostrzegamy wokół
przedstawionych ludzi i przedmiotów prawie
niedostrzegalne uderzenia pędzla w różnorodnych kolorach. Są to mieniące się, ‘koronkowe’
ozdobniki, które tworzą dookolną wirującą oprawę,
a całemu płótnu nadają nie do końca określone
drganie. Może stąd pochodzi owa muzykalność,
o której tak często wspominali piszący o Menkesie
krytycy? Szczególną uwagę na muzyczność rytmów
barw i światłocienia u Menkesa zwracał uwagę
André Salmon. Jest to oczywiście często używane
metaforyczne odniesienie wartości plastycznych
malarstwa do innej gałęzi sztuki – muzyki. Niezależnie jednak od tego, w kompozycjach Menkesa
bardzo często pojawiają się instrumenty muzyczne.
Są to naturalne „modele”, rekwizyty kompozycyjne,
ale predylekcja do nich nie jest sprawą czystego
przypadku. Sam był po matce muzykalny, trochę
grywał i podobno mówił, że gdyby nie został
malarzem, poświęciłby się muzyce. W swojej
pracowni na strychu miał całą kolekcję starych
instrumentów”.
Władysława Jaworska, „Zygmunt Menkes. Malarz École De Paris”,
w: „Biuletyn Historii Sztuki” 1996, Nr 1–2, S. 20
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Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole

Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Koncert,

przed 1968 r.

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 45,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Menkes”
na odwrocie dedykacja autorska: „To
Lilian and Sara/Frockliel/With best wishes/
Menkes/1968

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

cena wywoławcza: 28 000 zł •

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

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.

116

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

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie
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do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej

Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Posiłek,

ok. 1927

gwasz, papier, 35,5 × 26 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „l. Gottlieb”

walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in.
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakteryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej;
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku
lat 20. malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje stawały
się coraz spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi odcieniami

cena wywoławcza: 19 000 zł

szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi rysami

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł

Henryk Epstein

w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Na pastwisku,

ok. 1922 r.

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. p. d.: „H. Epstein”

przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów,
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał

cena wywoławcza: 52 000 zł

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

estymacja: 75 000 – 80 000 zł

Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta] dał nam nowe
wizje krajów, które poznał. Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, innym
razem hojny, konstruował obraz
szerokimi, szybkimi pociągnięciami, bez żadnego ustępstwa na
rzecz mody. W linii wielkich artystów Włodzimierz Terlikowski jest
jednym z mistrzów współczesnej
sztuki figuratywnej”.
Galerie Bernheim-Jeune, 1974, w: A. Czarnocka,
„Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951).
Malarstwo”, [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu,
2012 r., s. 22
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Les Martigues,

ok. 1920 r.

olej, płótno, 66 × 92 cm,
sygn. p. d.: „Terlikowski”

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

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

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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Efraim i Menasze Seidenbeute
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Efraim i Menasze Seidenbeutel
(1903–1945)

Przedmieścia (Rogatka)
Krakowa, 1934 r.
olej, płótno, 31,5 × 44 cm
sygn. i dat. l. d.: „Seidenbeutel 34”
na odwrocie na krośnie słabo widoczny
napis ołówkiem: „Rogatka”, nr „11” oraz
data „1934”
Do obrazu dołączona ekspertyza
Prof. Dr hab. Jerzego Malinowskiego
z 2011 roku

Bracia bliźniacy, malarze, graficy, związani z Bractwem św. Łukasza i Szkołą Warszawską.
Pierwsze nauki malarstwa pobierali u starszego brata Józefa. Następnie uczyli się w Miejskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych u prof. Miłosza Kotarbińskiego. W 1923 roku Menasze, a rok później
Efraim rozpoczął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Tadeusza
Pruszkowskiego i Władysława Skoczylasa. W 1932 roku obaj wyjechali na kontynuację
studiów do Francji, Niemczech i Belgii. Twórczość artystyczna braci Seidenbeutel łączyła
w sobie elementy realizmu oraz zdobyczy postimpresjonistycznych. Początkowo tworzyli
oddzielnie, jednak pod względem stylistycznym ich prace nie różniły się od siebie. Jak
pisał Mieczysław Sterling „Seidenbeutlowie bracia bliźniacy malujący swe obrazy wspólnie
są niewątpliwie fenomenem... bodaj nigdy nie było malarzy, którzy mieliby tak podobne
organizacje psychologiczne..., że mogą pracować na przemian nad każdym swym dziełem”
(Słownik Artystów Polskich, Tom X, Warszawa, 2016, s. 338). Bracia malowali portrety,
martwe natury, pejzaże, sceny figuralne. W początkowej fazie ich malarskiej twórczości
widać wyraźny wpływ ich mistrza – Tadeusza Pruszkowskiego. Swoje obrazy prezentowali
w kraju w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych, Instytucie Propagandy
Sztuki czy Towarzystwach Sztuk Pięknych oraz na zagranicznych wystawach w Londynie,
Wenecji, Brukseli, Edynburgu, Moskwie, Nowym Jorku. Prace Seidenbeutlów należą do
zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego

cena wywoławcza: 28 000 zł

w Warszawie i w Szczecinie, Muzeum Warszawskiej ASP, Muzeum w Ein Harod, Ermitażu

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

Pejzaż z zabudowaniami
olej, tektura, 29 × 30 cm
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty:
Daniel i Rose Gunzweig
Kolekcja prywatna, Polska

Urodzony w Krakowie w wieku 10 lat wraz z rodziną wyemigrował do Antwerpii. Tam
najprawdopodobniej studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach w 1908
roku wyjechał do Paryża, a podczas I wojny światowej wrócił do Amsterdamu. Ponownie
wyjechał wraz z rodziną do Paryża w 1920 roku i zamieszkał w podparyskiej miejscowości
Le Vesinet. Od tego czasu regularnie wystawiał w paryskich salonach: Jesiennym (1921,
1924, 1926–27, 1936–37) Niezależnym (1925) i Tuileries (1923, 1927, 1936). Malował

cena wywoławcza: 18 000 zł •

widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne oraz martwe natury. W twórczości

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza Cezanne’a, a także kubizmu.
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Dorobek artystyczny Szymona Mondzaina obejmuje szeroki wachlarz gatunków
malarskich, od pejzaży, przez portrety, martwe natury, aż po akty, które stanowią
interesującą grupę dzieł. Mianownikiem wspólnym tych przedstawień jest częste
upozowanie modelek tyłem w kierunku widza, wyeksponowanie linii pleców
oraz wykorzystanie wzorzystej tkaniny jako tła dla przestawienia (np. „Nu
allongé de dos”, olej, płótno, 46 × 55,5 cm, sygn. p. d.; „Alina”, ok. 1959,
olej, płótno, 73 × 54 cm). Prezentowany w katalogu obraz „Akt na kanapie”
kontynuuje ikonograficzne ujęcie nagiego kobiecego ciała w intrygującej
i kuszącej tajemnicą pozie, chętnie podejmowanej przez wielu artystów (Pierre
Renoir, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz). Oferowany na aukcji akt
jest także niejako plastycznym nawiązaniem i odpowiedzią artysty na Wenus
z lustrem Velazqueza i Wielką Odaliskę Ingresa. W twórczości malarza odnaleźć
możemy jeszcze jeden akt o analogicznych wymiarach i upozowanej sylwetce
modelki, a nawet podobnej fizjonomii (krótko ścięte włosy) – „Podczas lektury”,
olej, płótno, 60 × 73,5 cm, sygn. l. d.: Mondzain (Sopocki Dom Aukcyjny,
Aukcja Dzieł Sztuki 25.08.2018).
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Akt na kanapie/Akt leżący,
1958 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: „Mondzain 1958”
Pochodzenie:
–k
 olekcja Urszuli i Piotra Hofman
Wystawiany:
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, 21.09.2012 – 31.12.2012,
Villa La Fleur, Konstancin Jeziorna
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, 14.01.2013 – 30.04.2013,
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
– „ Szymon Mondzain i École de Paris.
Polska awangarda malarska II połowy
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra
Hofman”, 22.02.2015 – 22.04.2015,
Pałac Opatów, Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku
Reprodukowany:
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, tekst: E. Bobrowska, Warszawa
2012, kat. 96, s. 114
– „ Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”,
red. U. Hofman, Warszawa, 2013, s. 16
– „ Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”,
red. U. Hofman, Warszawa, 2018, s. 16

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował
w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina.
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminckiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po

cena wywoławcza: 34 000 zł •

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 45 000 – 60 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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„W swych „aktach” podbija nas
urokiem młodego zdrowego ciała
z przepyszną karnacją, bez konwencjonalnych karmelkowych
lub pastylkowych tonów różu
i czy bieli. P. Sz. Mondszajn
staje się realistą w najlepszym
znaczeniu tego słowa. Opiera się
na naturze, ale bierze z niej tylko
elementy najcenniejsze, transponując je na walory malarskie,
przetopione w ogniu własnej
indywidualności artystycznej.”
E. Woroniecki, Mistyk i realista
(Z powodu wystawy Sz.
Mondszajna u Barbazanges’a),
„Świat” 1936, nr 34, s. 4

„Wydaje się, że malarz dogłębnie
poznał naturę. Znajduje w niej
silne oparcie, źródło równowagi,
stałe prawo harmonii, ramy,
w które może swobodnie wpisać
koncepcję plastyczną. Sama linia
staje się bardziej konkretna. (…)
Mondzain jest kolorystą, który
stosuje zgodne z rzeczywistością
barwy. Jest też rysownikiem,
który nie ucieka się nigdy do
stylizacji, podchodzi do modela
bez przyjętego z góry założenia,
kopiuje wiernie jego wygląd,
uwydatnia jego zasadniczą cechę
i dopiero w trakcie pracy wprowadza drobne korekty konturu,
który podąża za linią mięśni
i podkreśla budowę ciała.”
W. George, Simon Mondzain,
„L’Amour de l’Art” 1923, nr 9,
s. 688–690

54
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Pejzaż z jeziorem/Dom
nad brzegiem jeziora,
lata ok. 1928–1930

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. l. d.: „Mondzain.”
Pochodzenie:
– kolekcja Urszuli i Piotra Hofman
Wystawiany:
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, 21.09.2012 – 31.12.2012,
Villa La Fleur, Konstancin Jeziorna
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, 14.01.2013 – 30.04.2013,
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm
– „ Szymon Mondzain i École de Paris.
Polska awangarda malarska II połowy
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku
– „ Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich,

„Każdy pejzaż Simona Mondzaina świadczy o okrutnej
walce artysty o uzyskanie równowagi pomiędzy swą
wizją wewnętrzną a rzeczywistością. Efektem jest
olśniewający cykl przesycony światłem widoków (…)
wierny malarskim metodom impresjonistów, pracuje
w plenerze. Interesuje go tu fragment krajobrazu, który dzięki swej strukturze stanowi jednorodną całość.
Pejzaż taki stał się dla niego punktem odniesienia
i pozwolił mu zaprezentować się jako kolorysta. Natura, niczym busola, będzie odtąd wskazywać rytm
jego działań.”
W. George, Simon Mondzain, „L’Amour de l’art.” 1923, nr 9, s. 688–690

działających w Paryżu w latach
1900–1939, z kolekcji prywatnych”,
24.06.2017–15.10.2017, Muzeum
Śląskie, Katowice
Reprodukowany:
– „ Simon Mondzain. Mistrzowie École de
Paris”, tekst: E. Bobrowska, Warszawa
2012, kat. 55, s. 140
– „ Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red.
U. Hofman, Warszawa, 2013, s. 13
– „ Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła artystów z ziem polskich,
działających w Paryżu w latach
1900–1939, z kolekcji prywatnych”,
katalog wystawy, Muzeum Śląskie,
2017, s. 276
– „ Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red.
U. Hofman, Warszawa, 2018, s. 13
cena wywoławcza: 34 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł
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W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie
w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi.
W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny
światowej spędził w Petersburgu, Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był
profesorem Instytutu Artystycznego. W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył
tamtejsze środowisko artystycznym École de Paris. W okresie międzywojennym kilkakrotnie
odwiedzał Polskę gdzie wystawiał m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1927 i 1932, w Muzeum Przemysłu Artystycznego we
Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, gdzie został członkiem Zrzeszenia Żydowskich

55
Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Akt
akwarela, papier, 58,5 × 43 cm
w świetle oprawy
sygn. długopisem l. d.: „Mané – Katz”

Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX
wieku, Warszawa 2000, s. 382). Swoje prace wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku,
dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na rozwój języka artystycznego Mané-Katza
wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck
czy André Derain. Twórczość malarska stanowiła pewnego rodzaju ekspresjonistyczną
kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował ekspresjonistyczne obrazy o tematyce
żydowskiej, w tym przedstawienia chasydów (Rabin z Torą, ok 1927), sceny z getta,
kompozycje figuralne, a także pejzaże, m.in. z południowej Francji i Palestyny. Operował
szerokimi plamami zdecydowanych barw, zestawianych w kontrastowe układy czerni
i bieli, błękitu, czerwieni i żółcieni, umieszczając je na neutralnych tłach.” (J. Malinowski,
B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007,

cena wywoławcza: 5 000 zł •

s. 26.) Poza malarstwem zajmował się również rzeźbą. Mané-Katz, a także i w Warszawie,

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Krakowie i Lwowie.
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56
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Chłopiec z trąbką,

1948 r.

olej, sklejka, 38,5 × 31,5 cm
sygn. l. g.: „Kanelba”
datowany na odwrocie: „1948”

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

cena wywoławcza: 22 000 zł •

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

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

jednej barwy.
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57
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczynka w zielonym
kapelusiku
olej, płótno naklejone na płytę,
49,6 × 40 cm
sygn. p. d.: „Kanelba”
Wystawiany:
– „Szymon Mondzain i École de Paris.
Polska awangarda malarska II połowy

„[...] Kanelba należy do „młodych” tej specjalnej
kategorii [malarzy osiągających dojrzałość twórczą
w Paryżu] – przybył z Polski z wyraźnym zamiarem
bronienia swej niezależności twórczej i ani na chwilę
nie odstąpił od tej zasady. Broni dwóch zasadniczych
elementów swej sztuki: sposobu potrzegania Rzeczywistości i stylu. Zadanie to niełatwe, zwłaszcza
w Paryżu, gdzie za-miłowanie do statycznej harmonii, właściwe duchowi łacińskiemu i znajdujące
wyraz w precyzyjnej linii rysunku, nie współgra
z dynamizmem, w pewnym sensie romantycznym,
wiecznie rozedrganego konturu, jaki leży u podstaw
całej twórczości Kanelby. Przebijając się przez
masę powietrza, nieforemną i gęstą, wyróżnia trzy
barwne wymiary Rzeczywistości. Trzeba mu oddać
sprawiedliwość – broni tej wizji Rzeczywistości,
o płynnej „epidermie”, lecz solidnym szkielecie, wysuwając przekonujące argumenty, które zawdzięcza
pięknym barwom swej palety. Nie, w niczym to nie
przypomina koncepcji impresjonistów — Kanelba
nie interesuje się wyglądem zewnętrznym przedstawianych form, ich wartościami plastycznymi.
Swoje obrazy komponuje zupełnie inaczej: zwraca
uwagę na kolor i światło, na wewnętrzny „sens
formy, którą tworzy masa powietrza, podkreślająca
jej plastyczność.”
Z. St. Klingsland, La peinture de Kanelba,
„Pologne Litteraire” 1932, nr 65–66, s. 4

XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Reprodukowany:
– „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”,
Warszawa 2013, s. 32
– „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”,
Warszawa 2018, s. 30
cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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„Sztuka stanowiła sens jego [Eibischa] istnienia:
Nie ma przepisu na to, by osiągnąć płótno, które
przestaje być płótnem, zaczyna być światem, staje
się światem tak pełnym, tak logicznie, konsekwentnie przeprowadzonym i tak silnie wyrażonym, że
zaczyna żyć. Wtedy to już jest twór osobny, płótna
już nie potrzeba, można je wyjąć, wyrzucić. [...]
to jest jedyna droga, która mnie interesuje, być
magiem, który stwarza taki świat…”
Z rozmowy Joanny i Andrzeja Skoczylasów z Eugeniuszem Eibischem:
Magia tworzenia świata, [w:] „Sztuka”, 1977, nr 1, s. 16

58
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kaczeńce,

lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm
Wystawiany:
– „Mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch 1896–1987”, Muzeum
Lubelskie, 12.10.2007–15.12.2007
Reprodukowany:
– „Mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch. Wystawa w 20.
Rocznicę śmierci artysty”, [red.:] D.
Kubacka, Muzeum Lubelskie, Lublin
2007, s. 106
Pochodzenie:
– Kolekcja Karola Zolicha – znanego krakowskiego kolekcjonera. Podczas pobytu
Eibischa w Krakowie. Zolich kupował
od niego obrazy, a także zaopatrywał
artystę w materiały malarskie, których
pozyskanie podczas okupacji było
niezmiernie trudne.
– kolekcja prywatna, Polska

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

cena wywoławcza: 20 000 zł •

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

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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59
Isaac Antcher
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Pejzaż z postacią
olej, płótno, 89,5 × 116 cm
sygn. l. d.: „Antcher”

Malarz, reprezentant École de Paris. Edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Odessie,
którą kontynuował w latach 1921–1924 w Szkole Sztuki i Rzemiosła „Bezalel” w Jerozolimie
i następnie w Académie Russe i Académie de la Grande Chaumière w Paryżu. Interesowała
go żywo twórczość Rembrandta oraz impresjonistów, których dzieła studiował w zbiorach
paryskich muzeów. Był podopiecznym marszanda Leopolda Zborowskiego. Jego płótna były
wystawiane na Salonie Jesiennym i Salonie des Tuileries. Twórczość Antchera oscylowała

cena wywoławcza: 6 500 zł •

wokół portretów, martwych natur, pejzaży i widoków wnętrz. W jego dziełach wyodrębnić

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

można wpływy Cezanne’a, barbizończyków oraz wspomnianych już impresjonistów.
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60
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Kuchnia, Mareuil – sur -Ourcq,
1953 r.

olej, płyta, 32,7 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: „Hayden 53”
Wystawiany i reprodukowany:
– „ Henri Hayden, Mistrzowie Ecole de
Paris”, katalog wystawy, Villa la Fleur,
Warszawa 2013, s. 171 (il.), nr kat. 99

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

cena wywoławcza: 22 000 zł •

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

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

do obserwacji natury.
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„Malarstwo nie jest dodawaniem, jest odejmowaniem [...] Trzeba ująć tyle, ile to możliwe,
odjąć, oczyścić [...] Pozostawić tylko to, co
istotne.”
Henri Hayden Artur Winiarski, „Henri Hayden, Mistrzowie Ecole de Paris”,
Warszawa 2013, s.

61
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Martwa natura z lampą Pigeon
i muszelką, 1969 r.
olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: „Hayden/69”
Wystawiany i reprodukowany:
– „Henri Hayden, Mistrzowie Ecole de
Paris”, katalog wystawy, Villa la Fleur,
Warszawa 2013, s. 213 (il.),
nr kat. 153
cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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62
Joseph Wenglein
(1845 Monachium – 1919 Bad Tolz)

Urwisko
olej, płyta, 51,5 × 38 cm
sygn. p. d.: „Josef Wenglein”
poniżej: „IW. (monogram wiązany) 1862.
J. (?)”

Jeden z najwybitniejszych pejzażystów monachijskich II połowy XIX w. W latach 1870–73
kształcił się w monachijskiej Akademii. Był uczniem j. G. Steffana oraz A. Liera. Równolegle
studiował prawo na uniwersytecie Ludwika Maksymiliana. Od 1883 r. był profesorem
macierzystej uczelni, a od 1886 r. jej członkiem honorowym. Artysta należał do grona
ostatnich przedstawicieli monachijskiej szkoły pejzażu. Motywów dla swoich prac poszukiwał
niemal wyłącznie w regionie Bawarii. Stworzył własny styl malarski, znakomicie operując

cena wywoławcza: 7 500 zł

niuansami kolorystycznymi i świetlnymi. Jego obrazy znajdują się w największych galeriach

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

świata, m.in. Nowej Pinakotece w Monachium.
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63
Alexander Rau
(1878 Düsseldorf – 1944 Berlin)

Rybacy holenderscy na plaży
olej, płótno, 80,5 × 150 cm
sygn. p. d.: „Alexsander Rau”

Malarz, pochodzenia niemieckiego. Artysta o enigmatycznym życiorysie artystycznym, nie
wiadomo w których uczelniach pobierał nauki malarstwa, czy też może był samoukiem.
W latach 1890–1920 czynny w Düsseldorfie. Rau malował nastrojowe sceny rodzajowe,

cena wywoławcza: 7 500 zł

rozgrywające się na holenderskich targach rybnych czy kwiatowych. Często uwieczniał

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

spacerujących brzegiem morskim mieszkańców nadmorskich wiosek, czy widoki portowe.
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Bulwar Nadodrzański w Szczecinie. Fotografia przedwojenna.
Kolekcja MN w Szczecinie (MNS/A.Foto/15530)

64
Eugen Dekkert

Pejzażysta i marynista. Jego pierwszym nauczycielem rysunku był malarz L. Most. Po odbyciu

(1865 Szczecin –

krótkich studiów w akademii monachijskiej pod kierunkiem T. Hummela, przeniósł się

1956 Garmisch-Partenkirchen)

w 1899 r. do Glasgow, gdzie kształcił się dalej w School of Arts, a następnie do St. Monance

Szczecin. Łodzie przy Bulwarze.
olej, płótno, 55 × 76,5 cm
sygn. l. d.: „Eugen Dekkert”

(Szkocja). Pierwsze sukcesy i uznanie zdobył dzięki stworzonym tam szkockim scenom
morskim. Wielokrotnie brał udział we wszystkich znaczących wystawach w Niemczech
(m.in. w Monachium, Berlinie, Dreźnie), a także w V Międzynarodowej Wystawie Sztuki
w Wenecji. Malował syntetycznie potraktowane pejzaże, sceny portowe i rodzajowe z reguły
w jasnej palecie barwnej. W jego twórczości dominują motywy z rodzinnego Szczecina,

cena wywoławcza: 8 500 zł •

a także z ukochanej Szkocji. Jego obrazy znajdują się w muzeach: w Glasgow, Monachium,

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Norymberdze, Würzburgu, Wrocławiu oraz Szczecinie.
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65
John Gleich
(1879 Memel – ?)

Port w Hamburgu
olej, płótno, 70,5 × 101 cm
sygn. l. d.: „John Gleich”

Artysta i kupiec niemieckiego pochodzenia. Po ukończeniu szkoły pracował jako kupiec,
ale też jednocześnie uczył się malarstwa, któremu całkowicie się poświecił od 1906 roku.
W latach 1910–1911 wyjechał do Indii i Cejlonu, a owocem tej podroży było wiele obrazów
z motywami orientalnymi, które przyniosły artyście prawdziwą sławę. Następnie, po powrocie
do Niemiec Gleich skupił się na przedstawieniach marynistycznych, ale w jego twórczości nie

cena wywoławcza: 9 000 zł

zabrakło i scen rodzajowych, portretów i aktów. Był również autorem esejów o architekturze

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Indii.
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66
Michael Zeno Diemer
(1867 Monachium – 1939

Niemiecki pejzażysta, marynista, ilustrator, muzyk i kompozytor. Studiował w Akademii

Oberammergau)

Monachijskiej pod kierunkiem Hackl`a. Początkowo jego ulubioną techniką była akwarela,

Trójmasztowiec na morzu
olej, płótno, 59,5 × 83,5 cm
sygn. p. d.: „M. Zeno Diemer”

a w późniejszym czasie technika olejna. W 1893 roku wspólnie z Hansem Wielandtem
namalował dioramę z widokiem lodowca, którą zaprezentowano na światowej wystawie
w Chicago. Od lat 90-tych powstało wiele pejzaży z jeziorem Gonda. Odbył wiele podróży
artystycznych m. in. do Islandii, Grecji, Konstantynopola, skąd pochodzi wiele pejzaży
morskich. W latach 1911–12 pracował nad pejzażem do panoramy bitwy pod Borodino

cena wywoławcza: 9 500 zł

Franz`a Roubaud`a. Do jego ulubionych tematów należą pejzaże wysokogórskie oraz morskie

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

w romantycznym ujęciu.
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67
Carl Rathjen
(1855–1919)

Las
olej, płótno, 58,5 × 78,5 cm
sygn. p. d.: „Carl Rathjen”
na odwrocie szkic łąki

Początkowo Rathjen na prośbę ojca, szkolił się na handlarza dywanami w Londynie. Tam
wykonał szkice próbek dywanów. Po śmierci ojca w 1873 powrócił do Niemiec. W latach
1874–1876 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie pod kierunkiem
profesorów Müllera i Lauensteina. W latach 1876 – 1880 uczył się u Carla Ludwiga
w Stuttgarcie. W latach 1879/1880 przeniósł się do Berlina i został członkiem Berlińskiego
Związku Artystów. Odbywał liczne podróże studyjne na Pomorze oraz do Prus Wschodnich,
Tyrolu i Włoch. Przejściowo działał w kolonii artystów w Ahrenshoop. Wystawiał prace na

cena wywoławcza: 8 500 zł

Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki w 1892 r. W czasie I wojny światowej pełnił różne

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

funkcje w słynnym stowarzyszeniu artystów Altona, którego był członkiem-założycielem.
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68
Walter Dendy Sadler
(1854 Dorking – 1923 St. Ives)

W karczmie,

1876 r.

olej, płótno dublowane, 91 × 122 cm
sygn. i dat. p. d.: „W. Dendy Sadler
(18)76”

Kształcił się w Heatherly’s School of Art w Londynie oraz w Düsseldorfie pod kierunkiem
W. Simmlera. Od roku 1872 wystawiał w Dudley Gallery, a także w Royal Academy. Do roku
1897 mieszkał w Londynie, po czym przeniósł się na wieś do Hemingford Grey. Malował
sceny rodzajowe, ukazując ludzi w domowym otoczeniu, przy codziennych zajęciach, z humorystycznym zacięciem obnażając ich słabości i głupotę. Do najbardziej znanych tematów
jego prac należą sceny z życia mnichów. Dzieła artysty, nasycone realizmem i dbałością
o szczegół, są świetną ilustracją wiktoriańskich wnętrz; cieszyły się też dużym powodzeniem,

cena wywoławcza: 52 000 zł

a wiele z nich było rozpowszechnianych w formie reprodukcji. Twórczość artysty prezentowana

estymacja: 80 000 – 120 000 zł

jest m.in. w zbiorach galerii Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
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69
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół św. Anny w Warszawie
olej, płótno, 50 × 35,5 cm
sygn. p. d.: „Wł. Chmieliński”

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy,
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi,

cena wywoławcza: 9 500 zł •

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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70
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Mewy i fale,

„W latach trzydziestych w malarstwie Suchanka pojawił się motyw złamanej fali,
który z czasem stanie się znakiem rozpoznawczym jego prac. Wykonywany zarówno
w oleju, jak i techniką gwaszu, niezwykle
malarski, utrzymany w barwach charakterystycznych dla naszego klimatu, zawierał
większą prawdę o morzu niż prace z końca
lat dwudziestych. Motyw ten miał w sztuce
europejskiej bogatą symbolikę. U modernistów fala niosła zagrożenie, niejednokrotnie
zagładę, symbolizowała kruchość ludzkiej
egzystencji. Ale w twórczości Suchanka,
który właśnie wówczas zaczął zdobywać
uznanie jako malarz, a także odnosić
sukcesy finansowe, fala wiąże się raczej
z radością istnienia — jego malarstwo jest
wręcz afirmacją życia i natury”. Po wojnie
artysta wielokrotnie powtarzał motyw złamanej fali, niemniej jednak najcenniejsze
obrazy to właśnie te prace lat 30-stych. Ich
unikatowość jest bezcenna, gdyż prawie
cały swój dorobek artystyczny malarz utracił
podczas powstania warszawskiego.
W. Zmorzyński, Antoni Suchanek. Malarstwo, rysunek.

lata 30. XX w.

Muzeum Narodowe w Gdański, Gdańsk 2003, s. 11

gwasz, akwarela, papier, 26 × 37 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „A.SUCHANEK”
Wystawiany i reprodukowany:
„Sopoccy malarze. Ci, co odeszli są
wśród nas”, Sopot, Dworek Sierakowskich
6.11-8.12.2019, [kat.wystawy], Sopot
2019, s. 30.
„Gdańsk i okolice w malarstwie polskim”,
Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk,
sierpień 2020 r. [kat.wystawy oprac.
Stanisław Seyfried], s. 70

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Panorama Gdyni).
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„Suchanek należał do prekursorów
tematyki portowej i stoczniowej w naszym malarstwie. To znamienne, że jego
pierwsza wystawa odbyła się w Jastarni
w 1929 roku i składała się z obrazów
o tematyce marynistycznej. (…) Od początku był urzeczony fenomenem Gdyni,
najmłodszego miasta II Rzeczypospolitej,
rejestrował historię jej rozwoju.”
W. Zmorzyński, Antoni Suchanek. Malarstwo, rysunek.
Muzeum Narodowe w Gdańsku 2003, str. 10

„A.Suchanek z zaciętością dąży celowo
do utrwalenia fizjonomii panoramy dzisiejszej Gdyni i portretów poszczególnych
jednostek naszej floty”
M. Nałęcz, Wystawa morska „Morze” 1939, nr 4, s. 26

71
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Motyw Stoczniowy
olej, płótno, 89 × 110 cm
sygn. l. d.: „Suchanek”
na odwrocie sygnowany i opisany
cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
166

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

Motywy portowe i stoczniowe u Suchanka pojawiały się przez cały
okres jego artystycznej twórczości. Artysta zasłynął jako malarski
kronikarz historii polskich stoczni w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie.
„Stał się prekursorem tego typu tematyki w Polsce, po raz pierwszy
wprowadzając do rodzimego malarstwa widoki stoczni. I nie był to
jedynie epizod w jego twórczości, lecz konsekwentnie realizowane
zadanie, które podjął ponownie po zakończeniu wojny.” („Morze
Antoniego Suchanka, z Cyklu Polscy artyści o morzu”, katalog
wystawy, Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk, 2010, s. 10.).
Obok tych malarskich zapisów w twórczości Suchanka pojawiają
się również sceny z bliżej nieokreślonych portów, czego przykładem
jest zamieszczona w katalogu praca, przedstawiająca zacumowane
w portowej przystani jachty. Kompozycja znacznie odbiega od realistycznych przedstawień. W impresjonistycznym duchu Suchanek
znakomicie oddał sielankową atmosferę sceny, budując ją szeroko
malowaną plamą barwną utrzymaną w żywo pulsującej palecie.

72
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

W porcie
olej, płyta, 48 × 59 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Suchanek”
cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
168

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

Eugeniusz Dzierzencki (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

„Rzadko zdarza mi się dzień bez malowania. Nieraz źle się czuję, trudno mi zasiąść do
sztalug. Gdy tylko się rozkręcę, rozgrzeję od razu czuje się dobrze! Zaczynam wtedy pracować
z pasją, wszystko we mnie pulsuje! (…) „Maluję nie tylko ręką prowadzącą pędzel – cale
ciało jest w napięciu, drga we mnie każdy nerw. Wtedy czuję, co to jest życie! Z pomysłem
obrazu obnoszę się od samego rana – dopiero wieczorem dostaje „nasil” – wtedy to już
idzie elektronowo! Maluję od razu – nie szkicuję! Chcę, żeby w obrazie był nastrój, klimat,
akcja – a nie tyłko rozgrywka kolorystyczna. Malarstwo musi przemawiać do uczucia,
coś prawdziwego w nas pobudzać. Trzeba więc w nie to uczucie włożyć – i to w sposób
zrozumiały, klarowny, komunikatywny – a nie tylko wyrozumane spekulacje. Może dlatego
obrazy moje trafiają do ludzi” (…)
T.Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje”[wywiad z Eugeniuszem Dzierzenckim]
„Dziennik Bałtycki”, 5 -6.IV.1980, s. 10

73
Eugeniusz Dzierzencki

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Ko-

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

tarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie

Łodzie przy brzegu
olej, płótno, 50,5 × 70 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”
Pochodzenie:
–Z
 akup z pracowni artysty w roku
1982/3.

spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej
Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł
w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r.
do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach
marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy
znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, Szwecji,
Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą
spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje
doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw

cena wywoławcza: 5 500 zł •

ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

w zróżnicowanej aurze.
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Eugeniusz Dzierzencki (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

„Pragnę uchwycić morze we wszystkich jego nastrojach, jego zmiennych formach, na które
składa się i pora roku, i pogoda, i wiatr, słońce i chmury, a także —obecność człowieka. Chcę
jednak aby nie było to banalne, aby obraz żył swoją wewnętrzną „akcją”, oby wciągał swym
klimatem. Wtedy jest w nim życie! Widz to zawsze wyczuje! I wtedy obraz, sztuka — trafia
do człowieka”.
T.Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje” [wywiad z Eugeniuszem Dzierzenckim]
„Dziennik Bałtycki”, 5-6.IV.1980, s.10

74
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Łodzie na morzu
olej, płótno, 47,5 × 68 cm
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”
Pochodzenie:
–Z
 akup z pracowni artysty w roku
1982/3.
cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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„Marynistyko zawsze we mnie tkwiła. Już jako dziecko na podłodze mazałem swoje „morskie” akwarele, aby je czym prędzej
schować pod szafę, gdy pokazywał się któryś z domowników.
„Rzuć to zaraz – krzyczano na mnie. Z tego chleba nie będziesz
jadł”. Tuż po szkole szereg proc o morskiej tematyce wykonałem
dla marszanda, który miał swoją galerię na Capri i w Neapolu.
Potem już sam decydowałem o tematyce swoich obrazów. Ileż to
ja się najeździłem w plener na rowerze – z kasetą i sztalugami.
Przed wojną – był to Hel i wsie naszego ówczesnego Wybrzeża”
T. Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje”
[wywiad z Eugeniuszem Dzierzenckim]
„Dziennik Bałtycki”, 5 -6.IV.1980, s.10
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Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Kuter na morzu
olej, tektura, 25,5 × 33 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”
na odwrocie pieczątka z Desy
w Katowicach
cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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Artysta w swojej pracowni (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

76
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Żuraw
olej, płyta, 50 × 35 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: „H. Baranowski”

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

cena wywoławcza: 8 500 zł •

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel. Henryk

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Baranowski (fot. archiwum Rodziny Artysty).
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„W twórczości Henryka Baranowskiego,
jak i Antoniego Suchanka, kwiaty stanowiły ważną część dorobku. Obaj malarze
byli wirtuozami tego tematu. Henryk
Baranowski malował martwe natury
kwiatowe od lat 60. XX wieku. Kwiaty
były dla malarza niezwykle wdzięcznym
tematem, mógł wówczas zaprezentować
całą finezję kolorystyczną. Przedstawiał
zarówno kwiaty polne, chryzantemy, róże,
jak i ulubione słoneczniki. Gatunek kwiatów nie był ważny, malarza interesował
bardziej ich układ, a przede wszystkim
relacje kolorystyczne. Malował gładko,
lecz częściej fakturowo, nakładając grubą
tkankę farby w partiach liści i kwiatów”.
Pracownia artysty (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

Wojciech Zmorzyński, 2022 r.

77
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty,

1973 r.

olej, płyta, 81 × 53 cm
sygn. l. d: „H.Baranowski”
na odwrocie autorska nalepka z 1973
roku z opisem pracy
cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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(…) Choć tak mocno związany z morzem, to
aż do śmierci w 1982 roku powtarzał, że jest
malarzem kobiet i kwiatów.”
S. Gieżyński, „Antoni Suchanek: malarz morza”, Weranda 2022

Pracownia Antoniego Suchanka.

„I wreszcie kwiaty… Jako temat jego prac w okresie międzywojennym pojawiały się sporadycznie. Jednakże okupacja i odcięcie od morza – głównego tematu inspiracji – sprawiły, że
malarz znalazł ukojenie właśnie w tych wdzięcznych modelach. Ukrywając się po wyjściu
z obozu w mieszkaniu malarza Kazimierza Borzyma, który pracował wówczas w kwiaciarni,
Suchanek często szkicował ten motyw. Kwiaty jako główny temat obrazu w malarstwie
współczesnym wywodzą z tradycji malarstwa Henri Fantin-Latoura, ale w wypadku twórczości
Antoniego) Suchanka wzorem był z pewnością Leon Wyczółkowski. I może to właśnie
w przedstawieniach kwiatów Suchanek zbliżył się do mistrza najbardziej.
Kwiatom pozostał zresztą wierny do końca. W orłowskim mieszkaniu były zawsze pod
ręką – artystę obdarowywali nimi goście, Stanisława przynosiła je z ogrodu. Suchanek potrafił
na poczekaniu sporządzić ich portret; malował je techniką olejną, gwaszem, pastelami,
akwarelą, często mieszał techniki, używał różnych formatów. Komponował je wielorako:
czasami stanowiły element martwej natury (zawsze będąc w kompozycji dominantą), częściej
były umieszczane na neutralnym tle i wypełniały całą przestrzeń obrazu: bzy, chryzantemy,
ostróżki, róże, osty, kaczeńce, piwonie i – ulubione – słoneczniki. Malował je finezyjnie,
jakby improwizując, z dużą kulturą koloru, nie bojąc się kontrastu barw ciepłych i zimnych.
Szczególne wartości malarskie widział w kwiatach przekwitających – mimo że ich kolorystyka
jest bardziej zgaszona, stanowiły dla malarza ciekawszą formę. W malarstwie kwiatów, jak
zresztą w całej jego twórczości, czynnik estetyczny odgrywał pierwszorzędną rolę. Antoni
Suchanek tworzył ponad sześćdziesiąt lat. Nie szukał w sztuce nowych dróg, ale w pełni
wykorzystywał swoje możliwości. Pozwalał sobie na drobne eksperymenty; zapuszczając
się w obszary abstrakcji, tworzył barwne kompozycje o swobodnej plamie, akcentowanej

78

geometrycznym rytmem linii. Jednakże zawsze powracał z tych podróży do malarskiego

Antoni Suchanek

pełen zainteresowań i pasji – wyborny szachista i filatelista, muzyk lubiący improwizować

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Słoneczniki

konkretu. Tworzenie sprawiało mu radość, posiadał kossakowską łatwość malowania. Był
na fisharmonii”
W.Zmorzyński, Antoni Suchanek. Malarstwo, rysunek.
Muzeum Natodowe w Gdańsku 2003, str. 16

technika mieszana, papier, 74 × 67,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Suchanek”
cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
180

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

„Maluję do dziś, ponieważ nigdy nie odnosiłem
wrażenia, aby ktoryś z moich obrazow miał
cechy doskonałości. Umowmy się – doskonałość można rozpatrywać tylko i wyłącznie
w kategoriach abstrakcji. Sama doskonałość
jest martwa. Jest stanem skończonym, ale
mogącym się dalej rozwijać. Artysta doskonały to artysta „umarły”. A ja żyję”
Marian Mokwa [w:] K.Wojcicki, „Rozmowy z Mokwą”,
Gdynia 1997, s. 108

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

79
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Szyper
olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

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

cena wywoławcza: 9 500 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbior własnych obrazow – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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80
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz
brąz patynowany, podstawa marmurowa
wys. 48 cm
sygnowany u dołu: „MITORAJ”
edycja: „A688/1000 H.C.”

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki wspołczesnej. Studiował malarstwo w ASP
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głownie w kamieniu i brązie. Głownym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej tworczości artysta nawiązywał do kanonow sztuki
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosow. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsow i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Tworczość artysty to swoisty dialog między antykiem a wspołczesnością. Jego

cena wywoławcza: 30 000 zł •

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Zjednoczonych.
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81
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Helios
brąz patynowany, podstawa marmurowa
wys. z podstawą 40 cm
sygnowany u dołu: „MITORAJ”
edycja: „A 678/1000 H.C.”
cena wywoławcza: 29 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

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

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

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). 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 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5,
poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
–u
 stawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

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

Z L ECEN I E L I CYTACJ I
Aukcja dzieł sztuki
Sopot, 20 sierpnia (sobota) 2022 r., godz. 17
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
Imię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ pesel _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem lub pocztą: w formie kserokopii lub
skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem chwilę
przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej
w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę
aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu
Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania
oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

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

_________________________________ 
		

________________________

Imię i nazwisko										

data, podpis

Julian Fałat (1853 Tuligłowy – 1929 Bystra), Widok z Osieka, akwarela, papier, 35 × 56 cm, sygn. p.d.: J.Fałat / Osiek

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

S Z T U K A dawna
14 września 2022

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

P rzyj ęci a o b i ektó w do 10 si erpn i a

Szymon Ziarek, Higiena norm etycznych
/ Ambiwalentny układ nerwowy, 2018
olej, płótno, 100 × 100 cm
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Indeks artystów






Antcher Isaac 

59

Halicka Alicja 

45, 46

Muter Mela 

Axentowicz Teodor 

13

Hayden Henryk 

60, 61

Pautsch Fryderyk 

30

Bakałowicz Władysław 

34

Hofman Wlastimil 

3, 4

Pronaszko Andrzej 

27

76, 77

Kanelba Rajmund 

56, 57

Rathjen Carl 

67

Baranowski Henryk 

5, 6

Breitbach Carl 

38

Karpiński Alfons 

32

Rau Alexander 

63

Chełmoński Józef 

10

Katz Emmanuel 

55

Reyzner Mieczysław 

37

Chmieliński Władysław 

69

Klass Kazanowska Maria 

Rozwadowski Zygmunt 

22

Dekkert Eugen 

64

Kochanowski Roman 

Sadler Walter Dendy 

68

Diemer Michael Zeno 

66

Konarski J. 

21, 25

Scherres Carl 

44

Korecki Wiktor 

40, 41

Seidenbeutel Efraim i Menasze 

51

18, 19, 20

Stanisławski Jan 

26
70, 71, 72, 78

Dzierzencki Eugeniusz 

73, 74, 75

28, 29
39

Eibisch Eugeniusz 

58

Kossak Jerzy 

Epstein Henryk 

49

Kossak Juliusz 

16

Suchanek Antoni 

35

Kossak Wojciech 

17

Szczygliński Henryk 

31

Krcha Emil 

36

Terlikowski Włodzimierz 

50
62

Erb Erno 
Fałat Julian 

8, 9

Gędłek Ludwik 

24

Malecki Władysław 

15

Wenglein Joseph 

Gleich John 

65

Menkes Zygmunt 

47

Wolski Stanisław 

Gorstkin-Wywiórski Michał 

42, 43

Gottlieb Leopold 

48

Gottlieb Maurycy 

1

Grunsweigh Nathan 

52

Michałowski Piotr 

2

Mitoraj Igor 

80, 81

Mokwa Marian 

79

Mondzain Szymon 

53, 54

23

Wyczółkowski Leon 

11, 12

Wygrzywalski Feliks Michał 

14

Zak Eugeniusz 

7

Żmurko Franciszek 

33

I okładka, poz. 1 – Maurycy Gottlieb, Zygmunt August i Barbara Giżanka

Strony 10–11, Alicja Halicka, Martwa natura

II okładka, poz. 4 – Wlastimil Hofman, Starość i młodość

Strona 193, poz. 29 – Maria Klass Kazanowska, Podczas lektury

Strony 4–5, poz. 3 – Wlastimil Hofman, Dziadziuś z dzieckiem

III okładka, poz. 14 – Feliks Michał Wygrzywalski, Elegia

Strony 6–7, poz. 8 – Julian Fałat, Procesja w Kalwarii

IV okładka, poz. 6 – Mela Muter, Uliczka w Awinionie. Mężczyzna na krześle. Wiejska
droga/Wnętrze domu baskijskiego

Strony 8–9, poz. 42 – Michał Gorstkin-Wywiórski, Z Holandii – Powrót rybaków/Wjazd
rybaków

Dodatkowe fotografie:
Str. 18 – Zdjęcia RTG, Dom Aukcyjny Agraart, Katalog Aukcji Dzieł Sztuki, 17 października
2021 r, str. 55
Str. 20 – Artysta malarz Wlastimil Hofman podczas pracy w plenerze (źródło zdjęcia:
NAC, dost.: 20.07.2022)
Str. 32 – J. Fałat, „Kazanie na odpuście w Kalwarii”, 1906 r., zbiory Muzeum Narodowego
w Krakowie; źródło: https://zbiory.mnk.pl/(dost.: 21.07.2022)
– J. Fałat, „Procesja w Kalwarji Zebrzydowskiej”, 1915 r., reprod. w: „Tęcza” 1928, z. 15,
dodatek „Świat wczoraj, dzisiaj, jutro”; źródło: http://mbc.malopolska.pl/(dost.: 21.07.2022)

Str. 50 – Wł. Malecki, Krajobraz górski – Krajobraz z sylwetą kościoła, rycina z tygodnika
„Kłosy”, 1870, nr 256, s.317
Str. 54 – Krakus, w: Stanisław Witkiewicz, „Juliusz Kossak”, Warszawa 1912 r., s. 181.
Str. 106 – Reprodukcja obrazu w „Tygodniku Ilustrowanym”, 1914 r., s. 523.
Str. 124 – Efraim i Menasze Seidenbeute (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Seidenbeutlowie#/media/Plik: Efraim_i_Menasze_Seidenbeutel.jpg dostęp 21.07.2022)
Str. 152 – Bulwar Nadodrzański w Szczecinie. Fotografia przedwojenna. Kolekcja MN
w Szczecinie (MNS/A.Foto/15530) https://dawnafotografia.muzeum.szczecin.pl/szczecin-na-dawnej-fotografii.html (dostęp z dnia 22.07.2022)

Str. 36 – J. Fałat, „Polowanie na niedźwiedzicę z małymi”, 1888 r.; źródło: T. Dudek
Bujarek, „Fałatówka. Wielowątkowa opowieść”, Bielsko-Biała 2019, s. 75

Str. 170 – Eugeniusz Dzierzencki (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

Str. 42 – Leon Wyczółkowski w pracowni, ok. 1900 r., Muzeum Okręgowe im.Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ((http://wyczolkowski.pl/biografia#group=nogroup&photo=3) dostęp 12.04.22)

Str. 176 – Artysta w swojej pracowni (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

Str. 172 – Eugeniusz Dzierzencki (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)
Str. 178 – Pracownia artysty (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)
Str. 180 – Pracownia Antoniego Suchanka.
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