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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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Alfred Wierusz-Kowalski 
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Wesoła jazda

olej, płótno, 62 × 48 cm
sygn. p. d.: „A Wierusz-Kowalski”
na odwrocie pieczęć monachijskiego skle-
pu z artykułami artystycznymi: „R. Wurm/
München”

Do obrazu dołączona ekspertyza Elizy 
Ptaszyńskiej z 2022 r.

estymacja: 650 000 – 800 000 zł

„(...) nigdy jeszcze krajobraz polski i chłop polski 
z taką swobodną pewnością i z taką ponętną brawurą 
nie był traktowany, jak na barwnych i porywających 
płótnach Alfreda Wierusz Kowalskiego”.

C. Jellenta, „Galerya Ostatnich Dni. Wizerunki, Rozbiory, Pomysły”,  
Kraków 1897, s. 291

„I tu widziałam duży talent. W tych obrazach był 
charakter, było dużo życia”.

Olga Boznańska o obrazach Wierusza-Kowalskiego, październik 1938, A. Nowaczyński,  
„U Olgi Boznańskiej w Paryżu”, „Tygodnik Ilustrowany” 1938, nr 42, s. 806.

Obok Józefa Brandta i Władysława Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na sta-
łe przebywających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie 
w Akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni 
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie 
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r. 
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie, 
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie 
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe 
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów 
należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem 
wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.
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Alfred Wierusz-Kowalski, uznawany za jednego z naj-
wybitniejszych przedstawicieli polskiego kręgu artystów 
działających w Monachium, mimo przeszło 40 lat 
spędzonych w Bawarii, malował przede wszystkim 
obrazy osadzone w ojczystych krajobrazach. Często 
wracał do ulubionych tematów – przynoszących mu 
z resztą niebywały sukces – tworząc różne ujęcia 
podobnych aranżacji i motywów, sceny rodzajowe 
i drobne epizody z codziennego życia mieszkańców 
polskiej wsi i prowincjonalnych miasteczek.
 Prezentowana na aukcji praca Wierusza-Kowal-
skiego zachwyca animuszem, swobodą i beztroską 
fantazją. Hoża, rozpromieniona dziewczyna z pierwsze-
go planu, prowadzi konny powóz przez przepełnioną 
letnim powietrzem i utrzymaną w żółciach scenerię. 
W tle, potraktowanym przez Wierusza bardzo „no-
wocześnie”, wręcz impresjonistycznie, widoczny jest 
drugi powóz, którym dwójka mężczyzn podąża za 
pierwszym pojazdem. Ruch powozu prowadzonego 
przez pierwszoplanową bohaterkę i anatomię zwie-
rząt – konia i psów z pierwszego planu przedstawił 
artysta po mistrzowsku. Cała kompozycja zdaje się 
być rozedrgana słońcem – tętni życiem, aż kipi od 
dynamicznych pociągnięć pędzla, wyrazistej faktury, 
żywiołowości barw, brawury w uchwyceniu ruchu.
 Eliza Ptaszyńska, najbardziej znana monografka 
Wierusza-Kowalskiego w swojej opinii zauważa, 
że „Wesoła jazda” jest popisem warsztatowych 
umiejętności autora i jego kolorystycznej wrażliwo-
ści. Talent kompozycyjny znalazł wyraz w budowie 
przedstawienia oraz jego psychologicznej spójności. 
Swobodnie, z wprawą powożąca koniem kobieta tryska 
radością i emanuje pewnością siebie. Pęd zaprzęgu 
wyhamowuje skręt łba końskiego, pochylającego się 
w przeciwną stronę ku biegnącym obok wózka dwóm 
psom. Zastosowane tutaj skróty perspektywiczne doda-
ją przedstawieniu dynamizmu i ekspresji. Równoważy 
je i uspokaja poziome linie, np. płotu i horyzontu oraz 
ukazany bezkres pół. (…)
	 „Wesoła jazda” może być zaliczona do wyjątkowo 
przemyślanych przedstawień. Zarówno pod względem 
kompozycji, jak i kolorystycznie każdy szczegół i użyty 
środek formalny ma swoje uzasadnienie. Obraz zwraca 
uwagę świeżością ujęcia tematu, swobodą malowania, 
konsekwencją operowania warsztatem artystycznym.
Wizerunek młodej wieśniaczki, beztrosko pędzącej 
piaszczystą drogą, musiał wzbudzić podziw u mi-
łośników twórczości artysty już w momencie, gdy 
powstawał. Istnieje kilka bardzo do siebie zbliżonych 
wersji. (…) Nie odbiera to w żadnym stopniu wartości 
dziełu, które jest warte najwyższego podziwu. Dobry 
stan zachowania obrazu, brak śladów przemalowań 
i interwencji konserwatorskiej, nie budząca wątpliwości 
sygnatura podnoszą jego znaczenie.” (fragment eks-
pertyzy Elizy Ptaszyńskiej do prezentowanego obrazu 
z dnia 24.10.2022 r.)
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Tadeusz Styka 
(1889 Kielce – 1954 Nowy Jork)

Akt

olej, tektura, 55 × 46 cm
sygn. l. d.: „TADÉ.STYKA.”

estymacja: 60 000 – 90 000 zł •

„O […] Tadeuszu, możemy również powiedzieć, 
że umie on dostrzegać piękno rzeczy, które widzi. 
Dostrzega je przedewszystkiem.. w kobiecie.”       

Pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach Tadeusz Styka sławę zyskał jako wybitny 
portrecista, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W jego galerii portretów 
znalazły się wizerunki znanych osobistości ze świata polityki, kultury (m.in.: Poli Negri, 
Ignacego Paderewskiego, Maurice’a Maeterlincka, Władysława Andersa, Lwa Tołstoja). 
W 1934 roku w Złotej Sali w łódzkim Grand Hotelu odbyła się wystawa obrazów braci 
Tadeusza i Adama Styki. Tak o pracach Tadeusza pisał krytyk:
 „Tadeusz Styka jest par excellence malarzem portretów kobiecych i jako taki zdobył 
już markę na zagranicznej giełdzie malarskej – markę zasłużoną. Typ jego to subtelna 
blondynka o smukłej linji. Wytworna i szlachetna w swojej północnej urodzie. […] Ale zato 
tak w jego portrecie Miss Peggy Hopkins Joyce jak i w portrecie tancerki S. odnajdujemy 
najistotniejsze cechy sztalugowego malarstwa tego wykwintnego malarza subtelnych markiz 
francuskich, pełnych spleenu arystokratek angielskich i kapryśnych lwic salonowych New 
Yorku. Subtelność rysunku, pastelowa niemal miękkość i delikatność w ujmowaniu tematu 
— oto co zbliża Tadeusza Stykę do malowanych przez siebie modeli — oto co predystynuje 
go na malarza madonny z salonu.”

(„Z wystaw łódzkich. Adam i Tadeusz Stykowie w Złotej Sali Grand-Hotelu”,  
w: „Republika” nr 120 z dn. 3 V 1934)

Artysta malarz, pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach – był synem Jana, oraz bratem 
Adama. Nauki początkowo pobierał u swojego ojca, który od samego początku bardzo 
wspierał syna w jego malarskich poczynaniach. Zachwycony malarstwem syna wysyłał jego 
prace na wystawy we Francji. Następnie Tadeusz wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się 
w pracowniach Jean-Jacques Henner’a oraz Eugene Carriere’a. Zresztą w kolejnych latach 
związał się z paryskim środowiskiem artystycznym; tutaj tworzył i miał własną pracownię. 
W 1929 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł się w Nowym Yorku. 
Tadeusz Styka sławę zyskał przede wszystkim jako znakomity portrecista. Na jego płótnach 
królowały wizerunki osób ze świata arystokracji, sztuki, polityki, nauki. Do najbardziej 
znanych i cenionych wizerunków, które wyszły spod pędzla artysty, należą portrety m.in. 
Poli Negri, Ignacego Paderewskiego, Lwa Tołstoja. Malował również sceny rodzajowe, akty, 
a także sceny z motywami symbolicznymi oraz religijnymi. Został uhonorowany medalem 
francuskiej Legii Honorowej.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Przy studni (Zatruta studnia), 
1902 r.

olej, płótno, 68 × 51,5 cm 
sygn. p. d.: „J. Malczewski” 
na krośnie malarskim dwa stemple 
zakładu Róży Aleksandrowicz w Krakowie 
oraz numery stemplem: „50” i „67” 
odnoszące się rozmiaru podobrazia, na 
odwrocie ramy papierowa nalepka Salonu 
Sprzedaży Dzieł Sztuki przy Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
nalepki inwentarzowe kolekcji

Pochodzenie: 
– kolekcja prywatna, Polska 
–  dom aukcyjny Polswiss Art, Aukcja Dzieł 

Sztuki 11.10.2016

Reprodukowany: 
–  T. Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka 

Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3 
(„Zatrute studnie. Chrystus i Samarytan-
ka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107.

Literatura: 
–  „Jacek i Rafał Malczewscy”, red.  

Z. Posiadała, Radom 2014
–  L. Migrała, „Ulica Jagiellońska 

w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 
1945 roku – mieszkańcy i zabudowa”, 
Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, Nowy 
Sącz 2012

–  T. Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka 
Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3 
(„Zatrute studnie. Chrystus i Samarytan-
ka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107.

estymacja: 1 400 000 – 2 000 000 zł

Od lewej: Jacek Malczewski, córka Julia, siostra Bronisława, syn Rafał oraz żona Maria, Nowy Sącz, 
ok. 1905 r. (źródło: „Jacek i Rafał Malczewscy”, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 62)
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Oferowany na aukcji obraz należy do wczesnych kompozycji, 
w których Malczewski wprowadził motyw studni. Z tego samego 
okresu pochodzą realizacje z cyklu „Bajki”, poprzedzające tzw. cykl 
rogaliński, w którym motyw zatrutych studni wybrzmiał najpełniej 
w twórczości artysty. Tłem dla namalowanej kompozycji Malczewski 
uczynił przydomowy ogród rodziny swojej żony w Nowym Sączu 
przy ul. Jagiellońskiej. Dobitnie wskazuje na to zachowana fotografia 
z archiwum Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na 
której uwieczniona została familia Malczewskich przy identycznej 
żeliwnej studni z charakterystycznym kołem do czerpania wody, 
ustawionej na wyłożonym kamiennym brukiem placu. Do rodziny 
Marii Malczewskiej należały dwie kamienice przy ul. Jagiellońskiej 
56 i 58. Jeden dom zamieszkiwali jej dziadkowie, Antoni i Julia 
Jana z d. Kisielewska, drugi był przepisany na własność w 1888 r. 
na jej matkę, Józefę Gralewską (zob. L. Migrała, „Ulica Jagiellońska 
w Nowym Sączu od końca XIX wieku do 1945 roku – mieszkańcy 
i zabudowa”, Biblioteka „Rocznika Sądeckiego”, Nowy Sącz 2012, 
s. 100). To właśnie tam dzieciństwo spędzili Julia i Rafał Malczewscy 
mieszkając w latach 1892 -1899 r. wraz z matką u jej rodziny, 
a później spędzając w Nowym Sączu wakacje. Jacek Malczewski 
choć w ciągłych rozjazdach i związany obowiązkami artysty, chętnie 
odwiedzał dzieci. Obszerny i bardzo plastyczny opis „nowosądeckiego 
świata” przy ul. Jagiellońskiej możemy odnaleźć we wspomnieniach 
Rafała Malczewskiego: „Wiem, że mieszkałem w kamienicy obok 
domku mieszkali pradziadkowie. Drzwi były przebite między obiema 
„posesjami”. Ogród położony na tyłach obu domów był dla mnie czymś 
większym niż dzisiaj Europa. Obsadzony jarzynami i owocowymi 
drzewami, pełen zielonych gęstwin, ścieżek biegnących w cieniu 
gąszczów ciemnofiołkowych, śliskich z otworkami obdzierganymi 
szlaczkiem przez dżdżownice lub mrówki. Ogród biegł ku błękitnej 
przestrzeni. W pewnej chwili leciał w dół ku linii kolejowej, biegnącej 
koliście u stóp pogórza, na którym stoi Nowy Sącz. Tam na samym dole 
był stary parkan i kępy pokrzyw. Zbocze porastały śliwy i czereśniowe 
drzewa o owocu ciemnym, prawie czarnym. Poza linią kolejową 
ciągnęły się Wólki aż po wikliny Dunajca. Dalej było już niebiesko 
i ogromnie daleko. W dnie czyste, co tylko obmyte deszczem, wyrastał 
w głębi poza zwykłym granatowym pogórzem lazurowy parawanik. 
Były to Tatry jak mi powiedziano.” (R. Malczewski, „Wspomnienie 
o ojcu”, [w:] „Jacek i Rafał Malczewscy”, red. Z. Posiadała, Radom 
2014, s. 49–50). We wspomnieniach syna artysty pojawia się 
również wzmianka o studni z oferowanego na aukcji obrazu. Według 
relacji Rafała Malczewskiego w przekonaniu pradziadków woda 
z niej czerpana miała mieć właściwości lecznicze. Warto się więc 
zastanowić, czy tytuł „Zatruta studnia”, pod jakim zwyczajowo obraz 
występuje w literaturze (zob. T. Grzybkowska, „Świat obrazów Jacka 
Malczewskiego”, Warszawa 1996, il. 3 („Zatrute studnie. Chrystus 
i Samarytanka. Św. Jan Chrzciciel”), s. 107) jest adekwatny. Nama-
lowana na obrazie studnia zdaje się być bardziej symbolem źródła 
życia, wolności, nadziei, co spotęgowane jest obecnością dziecka. 
Można się również zastanawiać, czy namalowany na obrazie chłopiec 
to syn artysty. Z okresu bytności artysty w Nowym Sączu pochodzą 
dwa portrety, Antoniego Jany i jego żony oraz dwa nowosądeckie 
pejzaże, w tym „Widok ulicy Jagiellońskiej”. Sama studnia z ogrodu 
przy Jagiellońskiej pojawiła się również w szkicowej kompozycji 
z początku XX wieku (Sopocki Dom Aukcyjny, Aukcja Dzieł Sztuki, 
28.11.2015, poz. 2).
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Zatruta studnia, 1906 r.

olej, tektura, 40,5 × 32,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „JMalczewski 1906”
na odwrocie stempel firmy Lefranc 
oraz numer odnoszący się do rozmiaru 
podobrazia: „9”,
numer inwentarzowy ołówkiem: „10” oraz 
papierowa nalepka inwentarzowa kolekcji,
na odwrocie ramy nalepka depozytowa 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
z numerem „p499/96/1”

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

Literatura: 
–  „Jacek i Rafał Malczewscy”,  

red. Z. Posiadała, Radom 2014
–  „Jacek Malczewski znany i nieznany”, 

Radom 2013
–  D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. 

Biografia intelektualna Jacka Malczew-
skiego”, Lublin 2008

estymacja: 800 000 – 1 200 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości 
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską 
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie 
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne 
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Wśród symbolicznych motywów w twórczości Jacka Malczewskiego, do których 
artysta chętnie powracał, niejednokrotnie poddając je również przeobrażeniom 
interpretacyjnym, jest temat studni. Pierwsze prace, gdzie motyw ten został 
przez artystę zawarty odnaleźć możemy w cyklach „Bajki I” (1902) i „Bajki II” 
(1902–1903). Nie sposób również nie wspomnieć o cyklu „Zatruta studnia” 
(1905–1906) składającym się z pięciu płócien, które zakupił od artysty kolek-
cjoner Edward Aleksander Raczyński. W obrazach tych dopatrywano się przede 
wszystkim wątków martyrologiczno-patriotycznych, na co wskazywały takie 
atrybuty, jak sybiracki szynel, kajdany, czy też umiejscowienie w pejzażu na 
drugim planie Kopca Kościuszki. Taki wydźwięk interpretacyjny utrwalony został 
w wierszu Lucjana Rydla z 1906 roku. Warto jednak spojrzeć na oferowany na 
aukcji obraz z innej nieco perspektywy, nawiązującej do życia prywatnego artysty. 
Asumptem do takiego toru interpretacyjnego jest nadanie postaci kobiecej rysów 
Marii Balowej, muzy i kochanki Malczewskiego. Wiele spośród kompozycji, na 
których artysta zamieścił motyw studni powstało w okresie rozkwitu miłości oraz 
intensyfikacji uczuć pomiędzy artystą i znacznie młodszą „Kinią”. (Jacek	i	Rafał	
Malczewscy, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 26). Charakter tej szczególnej 
relacji oraz związane z nią emocje opisuje Dorota Kudelska: „Spotkanie pięknej 
Kini Balowej było dla Jacka Malczewskiego szczęściem niezwykłym, choć jak 
każdy głęboki i długo trwający związek osób o refleksyjnym nastawieniu do świata, 
przysparzał niepokoju i bólu. Oboje przyjmowali wszelkie obawy, niepewność, 
wyrzuty sumienia jako naturalne elementy przeżyć, nie dążąc do jakiejkolwiek 
zmiany stosunków „na zewnątrz swojej miłości. Napięcia z oczywistych powodów 
powstawały wokół nich – bo mieli rodziny, ale także z powodu dynamiki uczuć 
między nimi. Od początku ich narastania ani Jacek Malczewski, ani Kinga 
Balowa nie brali pod uwagę jakichkolwiek zmian w swoich oficjalnych związkach” 
(D. Kudelska, Dukt	pisma	i	pędzla.	Biografia	intelektualna	Jacka	Malczewskiego, 
Lublin 2008, s. 237). Tak więc Maria Balowa usytuowana w roli strażniczki 
studni, jawić się może jako swoista femme fatale – zaczerpnięcie ze „źródła 
wody żywej” daje ukojenie i jednocześnie zadaje ból. Wartym podkreślenia jest 
również fakt, że tłem dla rozgrywającej się przy studni sceny jest ogród za willą 
„Pod Matką Boską” w podkrakowskim Zwierzyńcu, gdzie artysta wraz z rodziną 
mieszkał w latach 1899–1914 (Jacek	Malczewski	znany	i nieznany, Radom 
2013, s. 65). Świadczą o tym charakterystyczne schodki z balustradą, które 
uwiecznione są również na jednej z archiwalnych fotografii rodziny Malczewskich. 
Odmalowane na płótnie miejsce było niejako przedłużeniem pracowni artysty 
w plenerze, miejscem odosobnionym, niejako sekretnym i intymnym, gdzie 
artysta mógł w spokoju oddawać się pracy, bez ciekawskich spojrzeń. Również 
we wspomnieniach Rafała Malczewskiego możemy odnaleźć opis tego miejsca: 
„Latem malował [ojciec] często na podwórzu, na które wychodziło się wprost 
z pracowni. Ponad nim wznosiły się trawiaste zbocza, wysoki parkan dzielił od 
sąsiadów, strome schodki prowadziły do ogrodu. Ojcu mogły pozować półgołe 
modelki bez zgorszenia ciekawych tubylców lub też dzieci bawiących się w ogro-
dzie. Lepiej jednak było nie zbliżać się wówczas do schodków prowadzących 
w dół na to właśnie podwórko. Ocieniały je krzaki jaśminów, pokrzywy kryjące 
parkan i potężny białodrzew.” (R. Malczewski, Wspomnienie	o	Ojcu,	[w:]	Jacek	
i	Rafał	Malczewscy, red. Z. Posiadała, Radom 2014, s. 78). Wizerunek Kini 
na oferowanym na aukcji obrazie wizualnie bardzo zbliżony jest do portretu, 
jaki wykonał Malczewski swojej muzie ok. 1904 r. (Dama	w	 fotelu,	zbiory 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) – tak samo upięte są włosy Marii 
i w tą samą suknię jest przyodziana. Modelki na płótnach Jacka Malczewskiego 
wielokrotnie przybierały rysy Marii Balowej, wystarczy wymienić chociażby obraz 
otwierający niejako cykl rogaliński, tj. „Zatruta studnia z chimerą” z 1905 r., na 
którym Balowa przedstawiona została tyłem do widza, a jej roześmiana twarz ujęta 
z półprofilu. Twórczość artysty oparta na motywie zatrutej studni zajmowała wielu 
krytyków i była przyczynkiem do licznych analiz interpretacyjnych. Kompozycje 
te są poszukiwanymi obiektami na rynku aukcyjnym.

Fotografia wykonana w ogrodzie za willą „Pod Matką Boską”  
na Zwierzyńcu (obecnie ul. Księcia Józefa). Na pierwszym 
planie widoczni Julia, Maria, Jacek i Rafał Malczewscy. 
(źródło: T. Bednarski, „Krakowskim szlakiem Jacka Malczew-
skiego”, Kraków 1999, il. 5).

Dama	w	fotelu	(Maria	Balowa),	ok. 1904 r., zbiory Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
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Mela Muter 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Awinion, Kościół Saint-Agricole, 
1935 r.

olej, płyta, 50 × 61 cm
sygn. l. d.: „Muter”
na odwrocie napis ołówkiem: „Avignon 
St Agricole”, nalepki z: 1) Galerii 
Gmurzynska w Kolonii, 2) Galerii Bargera 
w Kolonii, 3) Galerii Maxwell w San 
Francisco

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska;
– Galerie Bargera-Gmurzynska, Kolonia

Wystawiany:
–  „Mela Muter: First One Man Exhibition 

in America of an Illustrious French Pain-
ter”, Maxwell Galleries, San Francisco, 
5 lipca – 6 sierpnia 1966;

–  „Mela Muter 1876–1967. Retrospektiv-
-Ausstellung”, Galerie Gmurzynska, 
Kolonia, 1967

estymacja: 350 000 – 450 000 zł •

„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 przed-
stawicielką „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. Mury XIV-wiecznego Fortu Świętego 
Andrzeja, Bazylika Św. Piotra, Kościół Saint-Didier – to jedne z najczęściej pojawiających 
się historycznych budynków Awinionu w twórczości Melanii. Do tego zestawienia dołącza 
również Kościół Saint-Agricole, czego przykładem jest zamieszczony w ofercie aukcyjnej 
obraz. Kompozycja przedstawia masywną bryłę budynku ujętą w oszczędnej, przygaszonej 
palecie barw. Wyjątkowym walorem pracy jest wprowadzenie do kompozycji elementu 
sztafażu, w postaci kobiety na schodach. Obok bardzo ekspresyjnej, fakturowej powierzchni, 
poprzez użycie przez artystkę impastu, charakterystyczną cechą jej malarstwa jest również 
wykorzystanie ciasnego kadru.

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

32 sopocki dom aukcyjny
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Mela Muter 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Para obrazów: Uliczka w Awinion 
i Widok na wieżę dzwonnicy 
Kościoła Saint-Didier

Uliczka w Awinion

olej, tektura naklejona na sklejkę, 
46 × 33,5 cm
sygn. l. d.: „Muter”

Widok na wieżę dzwonnicy 
Kościoła Saint-Didier

olej, tektura naklejona na sklejkę, 
46 × 33,5 cm

estymacja: 400 000 – 500 000 zł •

„ [...] Obrazy p. M. Muterowej znalazły się na pocze-
snym 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”,  
w: „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 7, s. 100

Po wybuchu II wojny światowej Mela Muter opuściła Paryż i udała się na południe Francji. 
Początkowo zamieszkała w Villeneuve-lès-Avignon, a następnie w Avignon. Tam osiadła przy 
ulicy Velonterie 12. Pracowała w szkole dla dziewcząt College Saint-Marie, gdzie uczyła 
rysunku, literatury, historii sztuki. Awinion staje się dla artystki bardzo bliski. Po zakończonej 
wojnie Melania wróciła do Paryża, jednak latem powraca do Avignonu. Tutaj też władze 
miasta ofiarowały artystce mieszkanie przy Quai de la Linge 24, położone u stóp pałacu 
i ogrodów papieskich. W samym Awinionie artystka miała swoje indywidualne wystawy, 
między innymi w 1948 i 1958 roku. Prowansalskie widoki Awinionu i okolic w twórczości 
Melani pojawiają się bardzo często.
 Artystka obok charakterystycznych murów fortyfikacyjnych, zabytków, kamiennych mostów 
Awinionu często uwieczniała również zwyczajne uliczki średniowiecznego miasta, czego 
wspaniałym przykładem jest zamieszczona w katalogu aukcyjnym para obrazów. Obrazy te 
noszą rozpoznawalne dla malarstwa Melani cechy. Grubo kładziona warstwa farby nadaje 
pracom niemalże rzeźbiarskiego charakteru. Chropowata faktura prac, nieomal wychodząca 
z ram prac, żyje, pulsuje. Mela nie skupia się na wiernym odtworzeniu ulic, domów. Ciasno 
ujęte uliczki z syntetycznie ujętymi zgeometryzowanymi bryłami zabudowań domów zdają 
się niemalże dominować nad samotnym spacerowiczem, znajdującym cień i wytchnienie 
wśród średniowiecznych, nagrzanych słońcem murów. W jednej z aukcyjnych prac widać 
wyłaniającą się za dachów domów strzelistą wieżę dzwonnicy Kościoła Saint-Didier. Obie 
kompozycje utrzymane są w przygaszonej palecie barw, z przewagą odcieni szarości, ochry, 
z akcentami fioletu, różu i błękitu.

34 sopocki dom aukcyjny
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Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Poronina, 1910 r.

olej, płótno, 63 × 63 cm  
w świetle oprawy
sygn., opis. i dat. l. g.:  
„MKisling PORONIN 1910”

estymacja: 400 000 – 500 000 zł •

„Kisling jest malarzem bardzo nowoczesnym, 
z którym można dyskutować o tendencjach 
sztuki, lecz nie można negować jego talentu 
kompozycyjnego.” 

C. Marlot, „L’art polonais à Paris [w:] „La Pologne Politique, Economique, Litteraire 
et Artistique” 1920, nr 20 z 15 XI, s 1248.

„Kisling zastanawia ogromnym swoim natężeniem psychologicznym (…). Ekspresjo-
nizm i jego derywaty cieszą już chociażby dlatego, że są naładowane istotnym życiem 
ludzkim. (…) Kisling wstrząsa w swoich płótnach właśnie intensywnością tego życia 
i zmusza do przeżywań. (…) To również [wypływa] z dziedziny tragizmu żydowskiego, 
z dziedziny tej specyficznej liryki żydowskiej, której rdzeń stanowią różne fioritury 
przeżywań chasydzkich, a korzeń – pewna pieśń rozpaczy, która rozpacz bezgraniczną 
przekształca w na poły wariacką wesołość lub polot mistyczny.” 

A. Łuczarski wg „Plastyka polska zagranicą. Łunaczarski o Kislingu”,  
[w:] „Wiadomości Literackie” 1927, nr 37 z 11 IX

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

38 sopocki dom aukcyjny
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Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Zimowy pejzaż z Bystrej, 1917 r.

akwarela, gwasz, papier, 53 × 87,5 cm 
w świetle oprawy
sygn., dat. i opisany p. d.:  
„J Fałat/Bystra 1917”

estymacja: 70 000 – 90 000 zł

„Mamy w tej chwili wspaniałą zimę. Śnieg 
całą noc padał i pejzaż robi się przecudny 
i tylko czatować trzeba na pierwszy promyk 
słońca, aby malować.”

List J. Fałata do córki, 12 października 1927, MBB/H-FJ/1350

Pejzaże zimowe Fałata cieszyły się bardzo dużym uznaniem wśród społeczeń-
stwa. Przez krytyków oceniane były wyżej niż dzieła artystów norweskich, 
którzy jak dotąd uznawani byli za mistrzów tego gatunku (T. Dudek Bujarek, 
Julian	Fałat	–	życiorys	pędzlem	zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 161). 
Każdy w stolicy chciał mieć fałatowskie śniegi. Fałat otrzymywał ponaglające 
w tej sprawie listy o treści: „Każdy prawie nabywca chce mieć „Śnieg” i tylko 
śnieg, każdemu obiecuję i notuję sobie, a tu śniegów nie ma i nie widać ich, 
więc teraz bardzo proszę Drogiego Pana, coś koniecznie mi przysłać pocztą” 
(List J. Wołoszynowskiej do J. Fałata, 15 lutego 1914, MBB/H-FJ/1498). 
Sam artysta uważał pejzaż zimowy za wielce wdzięczny temat i ze szczerym 
zachwytem opisywał swoje wrażenia w korespondencji do córki. 

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

40 sopocki dom aukcyjny
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret mężczyzny, 1936 r.

pastel, papier, 62 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: „Ign Witkiewicz 1936 4/V 
NP. NII (pi) (T.B)”
Praca po konserwacji.

Do obrazu jest dołączona ekspertyza 
witkacologa – dr Anny Żakiewicz (kura-
torka i autorka wielu wystaw i publikacji 
o Witkacym, kurator zbiorów Witkacego 
w Muzeum Narodowym w Warszawie).

estymacja: 80 000 – 120 000 zł

„Do najczęściej wybieranych typów portretów były wizerunki oznaczone literą B — określone 
przez artystę jako „rodzaj charakterystyczny, bez cienia karykatury [m] z pewnym podcięciem 
cech charakterystycznych, co nie wyklucza ładności’ w portretach kobiecych. Stosunek do 
modela obiektywny.” Był to więc wizerunek realistyczny, w pełni zgodny nie tylko z wyglądem 
osoby portretowanej, ale też z oczekiwaniami i gustem ówczesnego klienta wywodzącego 
się przeważnie z zamożnego mieszczaństwa. Niekiedy w trakcie seansu portretowego 
Witkacy zmieniał zdanie w kwestii konwencji wizerunku i wykonywał „mieszanki” typów; 
do pierwotnie uzgodnionego dodawał inny typ np. „A” — „rodzaj stosunkowo najbardziej 
‚wylizany’.  Według Cennika Firmy portrety typu A były o 100 zł droższe od wizerunków typu 
B, które też kosztowały niemało — 250 zł, co stanowiło wówczas równowartość przyzwoitej 
miesięcznej pensji”.

B. Zgodzińska-Wojciechowska, A. Żakiewicza,  
„Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza  

w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku”, Warszawa 1996, s.33.

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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Zygmunt Sidorowicz 
(1846 Lwów – 1881 Wiedeń)

Na przechadzce. Spacer, 1880 r.

olej, deska (wzmocniona dwiema  
szpongami), 39,7 × 68,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Sidorowicz 1880./
Wien”
na odwrocie napis czerwoną kredką: „(6)”

estymacja: 90 000 – 100 000 zł

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

Z notatek Tadeusza Wiśniowieckiego”, Nasz Kraj, 1906, z. 17, s. 23–24).

Ukończywszy studia we lwowskiej Akademii Technicznej, dzięki uzyskanemu stypendium 
wyjechał w 1864 roku do Wiednia. Tam podjął naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Naukę po-
bierał w pracowniach Carla Mayera i Carla Wurzingera. W 1867 roku powrócił do rodzinnego 
Lwowa, gdzie w ratuszu zorganizował wystawę swoich prac. W latach 1872–1877 przebywał 
w Monachium. Dzięki swojemu przyjacielowi, rzeźbiarzowi Tadeuszowi Wiśniowieckiemu 
poznał tamtejszą kolonię polskich artystów, z Józefem Brandtem i Maksymilianme Gierymskim 
na czele. Z czasem samego Sidorowicza zaczęto kojarzyć właśnie z tym wybitnym kręgiem 
artystycznym. Dzielił pracownię z artystami: Aleksandrem Kotsisem i Walerym Brochockim. 
W 1877 roku z powodów osobistych przeprowadził się do Wiednia, w którym pozostał już 
do końca życia. Zmarł przedwcześnie na zapalenie płuc. Sidorowicz w swojej twórczości 
malował portrety, sceny rodzajowe, ale to pejzaże przyniosły mu największy rozgłos. Obrazy 
Sidorowicza należą do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, w Warszawie, Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Zamku w Łańcucie.
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Prezentowany na aukcji obraz Maurycego Gottlieba Recha, jest jednym ze szkiców do cyklu, 
który artysta przygotował jako ilustracje do dramatu „Natan mędrzec”, napisanego przez 
wybitnego niemieckiego pisarza dramaturga Gottholda Ephraima Lessinga (1729–1781).
 „Akcja „Natana Mędrca” rozgrywa się w Jerozolimie około roku 1193, w burzliwych 
czasach wojen krzyżowych, na styku odmiennych kultur i religii – judaizmu, chrystianizmu 
i mahometanizmu. Jest to opowieść o szlachetnym jerozolimskim Żydzie Natanie, który 
zaopiekował się chrześcijańską dziewczynką Rechą i wychował ją jak córkę, pomimo, że 
to właśnie chrześcijanie uprzednio wymordowali mu rodzinę. Wróciwszy z dalekiej podróży 
Natan dowiedział się o pożarze, który nawiedził jego dom, a z którego ocalił Rechę młody 
rycerz-templariusz. Między parą młodych zrodziło się uczucie; w toku wydarzeń okazało się 
jednak, że oboje są rodzeństwem – dziećmi zmarłego brata sułtana Saladyna. Postać Rechy, 
wychowanej przez Żyda, córki muzułmanina i chrześcijanki, stała się symbolem pojednania 
trzech religii w imię najwyższych zasad etycznych. Dysputę Natana z Saladynem, a także 
wątek siostry sułtana Sittah, uznać trzeba za pełen tolerancji dialog różnych postaw religijnych 
i filozoficznych.” Jerzy Malinowski, „Maurycy Gottlieb – Powitanie...”, Warszawa 1999
 W 1877 r. niemal 100 lat od pierwszego druku dramatu, znany monachijski wydawca, 
Friedrich Bruckmann zabrał się za przygotowanie luksusowego bogato ilustrowanego wydania 
„Natana Mędrca”. Za szatę graficzną odpowiedzialny był młody ale doceniany już Maurycy 
Gottlieb. Dla artysty, który sam miał napisać w liście do przyjaciela: „Jestem Polakiem i Żydem 
i chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować”, musiało to być zlecenie szczególnie ważne, także 
ze względu na zawarty w dramacie Lessinga głęboki humanizm. Zgodnie z zamówieniem, 
Gottlieb miał przygotować około 12 obrazów, malowanych olejno na płótnie w technice 
en grisaille, nadającej się najlepiej do fotograficznej reprodukcji. Zgodnie z umową artysta 
miał przedstawiać najpierw Bruckmannowi szkice i – dopiero po akceptacji – przenosić te 
kompozycje na duże płótna. Takich studiów namalował Gottlieb około dwudziestu, wersji 
finalnych - obrazów o formacie ca 110 x 80 cm – co najmniej cztery. Należą do nich 
Powitanie	Natana	przez	Rechę, Ocalenie	Rechy	z	płomieni, Scena	końcowa	z	Saladynem, 
Sittah	i	Rechą	oraz Saladyn	i	Sittah	przy	szachach.Z końcem 1877 artysta przerwał jednak 
pracę nad cyklem. Friedrich Bruckmann z niewiadomych powodów miał wycofać się z umowy 
i ostatecznie do wydania dramatu Lessinga nie doszło. Już po śmierci Gottlieba dwanaście 
szkiców i dwa duże obrazy (Powitanie	Natana	przez	Rechę	i Ocalenie	Rechy	z	płomieni) trafiło 
do zbiorów krakowskiego prawnika Emila Beresa, przyjaciela artysty. Jednym z dwunastu 
szkiców, jest prezentowana praca, szkic do Rechy, namalowany olejno na płótnie naklejonym 
na tekturę. Dodatkowo artysta użył tu trzonka pędzla, żłobiąc ornamentalne linie w mokrej, 
świeżej farbie. Zarówno w tym obrazie, jak i w pozostałych pracach cyklu wciąż jeszcze 
dostrzegalne są inspiracje malarstwem uwielbianego nauczyciela artysty, mistrza Jana 
Matejki, widoczne w formie, rysunku, a czasem w gestach czy upozowaniu postaci.
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Maurycy Gottlieb
(1856 Drohobycz – 1879 Kraków)

Recha, 1877 r.

Scena z „Natana Mędrca“, dramatu 
Gottholda Ephraima Lessinga

olej, płótno naklejone na tekturę; 
29 × 20 cm
sygn. p. d.: „M. G.”

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
–  MatsArt Auctioneers & Appraisers 

Jerozolima, styczeń 2014
–  Louiza Auktion, Bruksela, czerwiec 

i grudzień 2012
–  MatsArt Auctioneers & Appraisers, 

listopad 2008
–  kolekcja Jacoba i Asei Furman, Santia-

go, Chile
–  dom aukcyjny Sotheby’s, Jerozolima, 

maj 1985

Wystawiany:
–   Muzeum Narodowe w Warszawie, 

sierpień – październik 1991
–    The Tel Aviv Museum of Art, maj – lipiec 

1991

Opisywany i reprodukowany:
–  Karol Bernhaut, „Maurycy Gottlieb. 

1856–1879. 39 Reproductions of the 
artist’s paints”, Tel-Aviv 1961, tabl. 60

–  Nehama Guralnik, „In the Flower of 
Youth. Maurycy Gotlieb 1856–1879”, 
[kat. wystawy; V – VII 1991], Tel-Aviv 
Museum of Art, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Tel-Aviv 1991, s. 155, 
nr kat. 29

–  Jerzy Malinowski, „Maurycy Gottlieb 
1856–1878”, katalog wystawy, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
VIII – X 1991, s. nlb., nr kat. 22

–  Jacobo Furman, „Treasures of Jewish 
Art: From the Jacobo and Asea Furman 
Collection of Judaica”, New York 1998, 
s. 263

–   Jerzy Malinowski, „Maurycy Gotlieb – 
Powitanie...”, D.A. Agra-Art, Warszawa 
1999, s. nlb., il. nlb. 9

estymacja: 180 000 – 300 000 zł

Od 1869 uczył się rysunku u M.Godlewskiego we Lwowie. W 1871 wyjechał do Wiednia gdzie 
przez dwa lata studiował u profesorów K.Mayera i K.von Blaasa. W 1873 roku zachwycił się 
monumentalnymi obrazami Jana Matejki na wystawie, które zainspirowały go do stania się 
„polskim artystą”. Przeniósł się wówczas do Krakowa gdzie studiował na SSP. W następnym 
roku wrócił do Wiednia i został studentem w „Meisterschuli” Karla Wurzingera, żeby po 
chwili, jesienią 1875 r., przenieść się do Monachium, gdzie kształcił się pod kierunkiem 
Karla Piloty’ego i Alexandra Wagnera. Malarz nazywany najwybitniejszym uczniem Matejki; 
w swoich obrazach dawał wyraz nie tylko wpływom artystycznym, ale i swoim emocjom. 
W malarstwie Gottlieba, osadzonym w kulturze żydowskiej i polskiej, w pełni ujawniła się 
jego romantyczna natura, ustawiczny niepokój twórczy i wewnętrzne rozdarcie, wynikające 
z potrzeby określenia własnej tożsamości narodowej. 
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Józef Rapacki 
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Na krakowskim Kazimierzu, 
1916 r.

olej, płótno, 100 × 200 cm
sygn. śr. d.: „JÓZEF RAPACKI 1916 r.  
6/II”

estymacja: 240 000 – 260 000 zł

„Pracowity aż do umęczenia, Rapacki malował ciągle, cały dzień, a często wieczorem przy 
lampie, i z żalem składał pędzle i paletę, gdy go mrok lub sprawy pilne do tego zmuszały. To 
też w pracy jego sentencja Leonarda da Vinci znajdowała całkowite zrealizowanie. Rapacki 
ciągle studjował naturę. Robił raz po raz liczne studja do swych obrazów, notując czy to 
farbami, czy ołówkiem, czy przez utrwalenie w pamięci, potrzebne mu walory i kształty 
zjawisk. Przygotowywał starannie notaty do obrazu, budując architektonicznie sam obraz 
w jego rozplanowaniu i zakresie i często nadmiar doskonałych studjów i obserwacji przeciążał 
nawet jego obrazy, bo wielką to jest sztuką i dojrzałością mistrza powiedzieć sobie przy 
robocie: to precz i tamto precz! ”

S. Popowski, Katalog pośmiertnej wystawy dzieł artysty, Warszawa 1930, s.3

Rapacki był jednym z najbardziej popularnych pejzażystów końca XIX i pierwszej ćwierci 
XX wieku. Natomiast motywy architektoniczne należą do rzadkości w jego twórczości. Już 
podczas studiów na krakowskiej uczelni „nie wystarczały mu rutynowe zajęcia rysunku 
z antyku (…) porwany malowniczością ówczesnego Krakowa, niezmordowanie malował 
i rysował z natury. (…) Tematem wykonywanych wówczas prac rysunków i pierwszych 
obrazów olejnych, były sceny rodzajowe, architektura miasta oraz krajobraz. Te wczesne 
obrazy wyróżniały się (według Feliksa Kopery) „prostotą i zbliżeniem do natury”. „Dalsza 
twórczość Józefa Rapackiego kształtowała się według jego własnego odczucia natury, którą 
stale poznawał i odtwarzał, od świtu do późnego wieczoru, robiąc liczne studia, notując 
pędzlem i ołówkiem najrozmaitsze kształty i walory zjawisk. (…) Był nadzwyczajnie pracowity, 
malował z wielką łatwością”. (J. Zielińska, K. Załęski, „Józef Rapacki”, Malarstwo, rysunek, 
grafika, Muzeum Okręgowe w Żyrardowie, 1993, s.9).

Prezentowany na aukcji obraz z 1916 roku pochodzi z apogeum artystycznego malarza. 
Rzadki widok krakowskiego Kazimierza zachwyca wnikliwością, światłem i naturalnością 
uchwycenia codziennej sceny.

„Rapacki jako szczery artysta, kochał całem 
sercem otoczenie, z którego czerpał motywy 
do swojego malarstwa”.

Stefan Popowski w: J. Zielińska, K. Załęski, „Józef Rapacki”,  
Malarstwo, rysunek, grafika,  

Muzeum Okręgowe w Żyrardowie, 1993, s.8

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wędrowcem”, „Światem”, „Biesiadą Literacką”.
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Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Pan Twardowski, ok. 1915–1917

olej, płótno, 96 × 128 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Włodzimierz Tetmajer”

estymacja: 350 000 – 400 000 zł

„Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!
Twardowski siadł w końcu stoła.
Podparł się w boki jak basza;
„Hulaj dusza! hulaj! ” – woła,
Śmieszy, tumani, przestrasza. (…)
Wtem gdy wódkę pił z kielicha.
Kielich zaświstał, zazgrzytał;
Patrzy na dno: Co u licha?
Po coś tu, kumie, zawitał?
Diablik to był w wódce na dnie,
Istny Niemiec, sztuczka kusa;
Skłonił się gościom układnie,
Zdjął kapelusz i dał susa.
Z kielicha aż na podłogę
Pada, rośnie na dwa łokcie,
Nos jak haczyk, kurzą nogę
I krogulcze ma paznokcie.
„A! Twardowski; witam, bracie!”
To mówiąc bieży obcesem:
„Cóż to, czyliż mię nie znacie?
Jestem Mefistofelesem. (…) ”

Adam Mickiewicz, „Pani Twardowska”

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, we Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium 
a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie studiował w Krakowie 
pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne tej 
pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione w dramacie 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. Z niezrównaną 
pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich chłopów, upatrując 
w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków polskości. Malował 
przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. Jego obrazy emanują 
atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie i witalność chłopów. Z nie-
zwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym nadawał swoistą dramaturgię. 
Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry 
kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. Jego twórczość i nieugięta postawa 
życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko artystyczne przełomu wieków.
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„Po trosze młodzi malarze uciekali na wieś, 
do Bronowic, gdzie od kilku lat siedział, 
wżeniony w „króla Piasta”, Włodzimierz 
Tetmajer. W dzień malowali, wieczorami 
zbierali się u Włodzia lub w karczmie na 
„kurdesze”; bywało tam wesoło.” 

Tadeusz Boy-Żeleński „Znasz-li ten kraj? 
(Cyganerja Krakowska) ”,  

Warszawa 1932, s. 48

Według legendy Jan Twardowski był 
szlachcicem, zamieszkującym Kraków 
w XVI wieku. Sprzedał swoją duszę diabłu 
w zamian za otrzymanie wielkiej wiedzy 
i znajomość magii. Miał jednak przy tej 
okazji przechytrzyć czarta i do podpisanego 
z nim cyrografu, dodał zapis mówiący o tym, 
że diabeł może zabrać duszę szlachcica do 
piekła jedynie w Rzymie, do którego wcale 
nie planował się wybierać. Z pomocą czarta 
mocy Twardowski zyskał bogactwo, sławę 
i magiczne umiejętności, które wykorzysty-
wał do pomocy ludziom. Po wielu latach, 
w karczmie Rzym, bies dopada w końcu 
Twardowskiego. Tutaj znowu legendarny 
szlachcic wykazał się sprytem i udało mu 
się wywinąć od diabelskich zapędów.
 Podanie o panu Twardowskim zainspiro-
wało wielu twórców do tworzenia dzieł jemu 
poświęconych. Prawdopodobnie najbardziej 
znaną jest ballada Adama Mickiewicza pod 
tytułem „Pani Twardowska”, pochodząca 
z 1820 roku. W 1840 r. Józef Ignacy 
Kraszewski napisał powieść „Mistrz Twar-
dowski”, a w 1906 r. Lucjan Rydel balladę 
o tym samy tytule. Sam Tetmajer, ozdobił 
cały fryz sali restauracji Hawełka w Pałacu 
Spiskim na Rynku Głównym w Krakowie 
legendą o Mistrzu Twardowskim.
 Prezentowany na aukcji obraz jest jed-
nym z najciekawszych i najbarwniejszych 
z dorobku Włodzimierza Tetmajera. Artysta 
połączył tu popularną legendę z akcentem 
świetności XVI-wiecznej Rzeczpospolitej 
i motywem ludowym, a okrasił to charakte-
rystycznymi młodopolskimi pędem i wirem, 
w jakich rozgrywa się scena oraz zmysłową 
nagością pierwszoplanowej dziewczyny. 
„Pan Twardowski” dzięki tym zabiegom, jest 
bez wątpienia arcydziełem młodopolskiej 
sztuki.
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Zdzisław Jasiński 
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Przekupki na Placu Zamkowym, 
1923 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
72 × 54,5 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Zd. Jasiński./1923”

estymacja: 130 000 – 150 000 zł

„Duży talent, wielka, osobista i fachowa kultura, wy-
sokiej miary kunszt używania farby olejnej, wykwint 
i żywotność kolorytu, polot i fantazja”

Apoloniusz Kędzierski, „Zdzisław Jasiński 1863–1932:, Warszawa 1934, s. 3.

Prezentowana na aukcji praca ukazuje scenę rozgrywającą się u stóp cokołu Kolumny 
Zygmunta III Wazy, na warszawskim Placu Zamkowym. Kompozycja nosi w sobie wszystkie 
charakterystyczne cechy, jakimi odznaczały się obrazy artysty, które tak bardzo zachwycały 
zarówno grono krytyków oraz publiczności – niesamowita wrażliwość na kolor, wspaniale 
ujęte światło czy w końcu sam podjęty, tak zwykły temat sceny rodzajowej, który Jasiński 
tak często i chętnie podejmował w swojej twórczości. Na obrazie widzimy przy balustradzie 
otaczającym warszawski monument, trzy kobiety – przekupki, żywo dyskutujące miedzy 
sobą. Tuż obok nich, spowity nieco w cieniu siedzi mężczyzna. Nad nimi góruje figura 
muskularnego trytona, dmącego w róg w kształcie muszli.
 Jedna z czterech charakterystycznych figur trytonów powstała w 1854 roku, kiedy to 
w związku z budową wodociągu powstał projekt zabudowy otaczającej Kolumnę Zygmunta 
autorstwa Henryka Marconiego. Projekt zakładał żeliwną balustradę, z czterema figurami 
trytonów, usytuowanych w narożach basenu fontanny. Autorem tryskających wodą mito-
logicznych stworzeń był niemiecki rzeźbiarz August Kiss. Rzeźby zostały odlane z cynku 
w warszawskiej fabryce Karola Juliusza Mintera.
 Trytony znane z licznych widokówek z początku XX wieku, jak i z prezentowanego obrazu 
Jasińskiego przetrwały do końca lat 20-tych XX wieku, kiedy to podczas prac renowacyjnych 
zdecydowano o powrocie do pierwotnego wyglądu otoczenia Kolumny, usuwając basen, 
balustrady. Rzeźby trytonów przewieziono do Muzeum Wodociągów i Kanalizacji na terenie 
warszawskiej Stacji Filtrów, gdzie niestety zaginęły i nie są znane ich dalsze losy.

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę 
dekoratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej 
dawał mu pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u profesorów Leopolda Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. 
W Monachium przebywał od 1885 r., gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. 
W 1893 r. powrócił do Warszawy. Jego prace to także monumentalne malarstwo dekoracyjne, 
m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie w katedrze we Włocławku i kolegiacie 
w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę rodzajową, a także malarstwo 
symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył podróż do Italii. 
W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 roku osiadł 
w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.

Widok Zamku. Na pierwszym planie kolumna Zygmunta (źródło: NAC)
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Antoni Jezierski
(1859 Ihrowice – po 1905 Kołomyja)

Gliński przed sądem bojarów, 
1888 r.

olej, płótno, 100 × 160 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: „Antoni 
Jezierski.-/W Krakowie 1888 r.-”

Pochodzenie:
–  1888 r. – zakup przez Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
– 1902 r. – kolekcja prywatna, Lwów

Wzmiankowany:
–  „Słownik artystów polskich i obcych 

w Polsce działających. Malarze, 
rzeźbiarze, graficy”, pod red. J. Maurin 
Białostockiej i J. Derwojeda, t. III:  
„H-Ki”, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wydawnictwo Polskiej Akademii 
Nauk, 1979, hasło: „Jezierski Antoni”, 
s. 288

Poprzedzony małego formatu szkicem o tej 
samej tematyce – A. Jezierski, „Gliński 
przed sądem bojarów”, przed 1888 r., 
olej, płótno, 28,5 cm x 45 cm

estymacja: 300 000 – 350 000 zł

Artysta pierwsze nauki z warsztatu malarskiego pobierał w Szkole Sztuk Pięknych w Kra-
kowie w latach 1878–1882. Już na wczesnym etapie edukacji jego prace były przychylnie 
odbierane, co przełożyło się na otrzymanie 4 nagród i stypendium, które umożliwiło mu 
odbycie podróży po Włoszech. Po powrocie do kraju Jezierski podjął decyzję o kontynuowaniu 
studiów w pracowni kompozycji prowadzonej przez mistrza Jana Matejkę (l. 1884–1887). 
W 1890 r. artysta uzyskał kolejne stypendium. Postanowił wyjechać do Monachium, gdzie 
wstąpił w poczet studentów tamtejszej akademii. W latach 1891–1899 przebywał na Podolu: 
w Zbarażu, Żerebkach i Sieniawie. Twórczość Jezierskiego, zwłaszcza w początkowym 
okresie, oscylowała wokół tematyki historycznej. W późniejszym czasie artysta skupił się 
głównie na malarstwie rodzajowym. Obrazy Jezierskiego były prezentowane podczas licznych 
wystaw organizowanych przez TPSP w Krakowie (l. 1884–1894). Do najbardziej znanych 
realizacji oprócz „Glińskiego przed sądem bojarów” zaliczane są nagrodzona medalem na 
Wystawie Krajowej we Lwowie praca „Wieńczenie Panny Młodej” z 1893 r. oraz wystawiona 
w wiedeńskim Künstlerhaus „Komunia w cerkwi” z 1897 roku.
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 Oferowany na aukcji obraz o tematyce historycznej powstał rok po ukończeniu przez artystę 
nauk pobieranych w pracowni kompozycji prowadzonej przez Jana Matejkę w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych (l. 1884–1887). Wpływ mistrza jest bezsprzeczny. Inspiracją dla 
namalowania tej realizacji były barwne losy kniazia litewskiego Michała Glińskiego, które stały 
się również kanwą dla takich XIX-wiecznych utworów literackich, jak: „Śpiewy historyczne” 
Jana Ursyna Niemcewicza, „Gliński. Tragedia w 5 aktach wierszem” Franciszka Wężyka 
oraz „Gliński – dramat historyczny w 4 aktach” F. Kubala. Postać kniazia wraz z rodziną 
została także ujęta na rycinie zamieszczonej w publikacji Antoniego Oleszczyńskiego pt.: 
„Wspomnienia. O Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki”. 
Sam Jezierski kilkakrotnie podchodził do malowania epizodów z życia kniazia Glińkiego. 
W 1887 r. ukończył obraz „Śmierć Zabrzezińskiego”. Zanim zaś powstało oferowane dzieło, 
artysta poprzedził je dużo mniejszym szkicem o nieco innym układzie kompozycyjnym, lecz 
odnoszącym się do tego samego momentu, w którym to kniaź stanął przed sądem bojarów. 
Jakie były koleje losu, które doprowadziły do takiego finału?
 Michał Gliński (ok. 1470–1534) był potomkiem „dawnych książąt ruskich z krwi Ruryka 
pochodzących, obdarzony od natury bystrem pojęciem i rozumem, otrzymał staranne na ów 
wiek wychowanie, a następnie przez lat kilkanaście kształcił się na zagranicznych dworach 
w sztuce rycerskiej. Po powrocie do kraju mile przyjęty od monarchy i nietylko wyniesiony 
na wysoką godność, to jest marszałkostwo nadworne litewskie, ale wkrótce został zaufanym 
powiernikiem króla Alexandra [Jagiellończyka], który we wszystkich sprawach rządowych 
głównie na nim polegał.” (J. Moraczewski, „Dwaj Zygmunci Jagielloni czyli Polska w pierwszej 
połowie XVI wieku. Cz. 1, [Zygmunt I.] ”, [b.m.], 1859, s. 8). Sukcesy i coraz większe 
wpływy, jakimi cieszył się kniaź Gliński nie wszystkim się podobały i przysparzały mu 
wrogów, na czele których stał wojewoda trocki Jan Zabrzeziński. Zygmunt I Stary objąwszy 
tron po Aleksandrze Jagiellończyku i dawszy posłuch podżeganiom Zabrzezińskiego, odsunął 
Glińskiego od wszystkich urzędów. Nie mogąc uzyskać odgórnie sprawiedliwości, kniaź 
Michał w akcie zemsty zlecił morderstwo wojewody trockiego. W 1508 r. wraz z braćmi 
Iwanem i Wasylem dopuścił się zdrady i przeszedł na stronę moskiewską. Wasyl III nadał 

Gliński przed sądem bojarów, 1888 r., olej, płótno, 28,5 × 45 cmKniaź Michał Gliński z rodziną - fragment ryciny z 1843 r.

mu tytuł bojara, przekazał dobra w Borowsku i Jarosławcu oraz mianował dowódcą pułku. 
Władca obiecał również Glińskiemu namiestnikostwo smoleńskie, lecz nie wywiązał się 
ze złożonej obietnicy. Kniaź Michał niezadowolony z takiego obrotu sprawy postanowił 
ponownie ofiarować służbę królowi Polski i zapewnić sobie bezpieczny byt na terenach Litwy. 
Plan nie doszedł do skutku, gdyż Gliński został schwytany pod Borysowem i postawiony 
pod sąd. Wasyl III oskarżył go o zdradę i spiskowanie z Zygmuntem I Starym. W wyniku 
przeprowadzonego procesu kniaź Michał został skazany na pozbawienie wolności i zamknięty 
w lochach, gdzie przebywał przez okres 13 lat. Dopiero pod wpływem interwencji ze strony 
Heleny Wasiliewny Glińskiej, bratanicy Michała, która w 1526 r. została małżonką władcy 
moskiewskiego, kniaź został wypuszczony na wolność.
 Antoni Jezierski w swoim dziele postanowił uwiecznić moment wyroku na Glińskim 
w sposób sugestywnie narracyjny. Kniaź Michał umiejscowiony został w centrum kom-
pozycji. Jego sylweta jest dumnie wyprostowana, jedynie zaciśnięta w pięść prawa dłoń 
wskazuje na emocje, które wewnętrznie mogły nim targać. Przy zasłanym czerwonym 
suknem stole siedzi Wasyl III i palcem wskazuje najprawdopodobniej na znajdującego 
się z lewej strony kompozycji i zastygłego w oczekiwaniu kata z toporem w ręce. Władca 
nie patrzy na oskarżonego, wzrok ma odwrócony w kierunku ukrytych przed okiem widza 
bojarów, podbródek zaś wsparty na dłoni w geście zamyślenia. Z prawej strony kompozycji 
znajduje się postać odczytująca zebranym akt oskarżenia, poniżej zaś notujący wszystko 
sekretarz. Odmalowana scena jest kulminacyjna – oto ważą się losy kniazia Glińskiego, jaki 
będzie werdykt w sprawie popełnionego przewinienia? Dzieło zostało namalowane z dużą 
dbałością o detal. Wzrok przykuwa przede wszystkim mosiężny żyrandol zdobiony ażurowym 
ornamentem, zawieszone na ścianach ikony, w tym św. Jerzy zabijający smoka i leżący na 
podłodze kobierzec. „Gliński przed sądem bojarów” Jezierskiego jest wysokiej klasy dziełem, 
realizującym w pełni wszystko to, co najlepsze dla gatunku malarstwa historycznego. Mamy 
tu odniesienie do popularnej w XIX w. awanturniczej i pełnej intryg historii kniazia Michała, 
która pobudza wyobraźnię widza, a wszystko zobrazowane zostało przy użyciu doskonałego 
warsztatu malarskiego.
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Antoni Jezierski
(1859 Ihrowice – po 1905 Kołomyja?)

Ostatnia chudoba, 1892 r.

olej, płótno dublowane, 63,5 × 43 cm
sygn. i dat. l. d.: „A. Jezierski |1892”

na odwrocie nalepki wystawowe  
z wystawy „I po co myśmy tam jechali! 
Malarze polscy w Monachium:  
1) Muzeum Okręgowego w Suwałkach,  
2) Muzeum Okręgowego w Lesznie,  
3) Muzeum Pomorza Środkowego  
w Słupsku, 4) Wałbrzyskiej Galerii Sztuki 
BWA „Zamek Książ”

Wystawiany:
„I po co myśmy tam jechali! Malarze 
polscy w Monachium”:
–  Muzeum Okręgowe w Suwałkach 

(5.05.–31.08.2005)
–  Muzeum Pomorza Środkowego w Słup-

sku (4.03.–30.04.2006)
–  Muzeum Okręgowe w Lesznie  

(12.05. –2.07.2006)
–  Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, „Zamek 

Książ” (8.07.–17.09.2006)

Reprodukowany: 
–  „Malarze polscy w Monachium” („I po 

co myśmy tam jechali”). Opracowanie: 
Eliza Ptaszyńska, Zbigniew Fałtynowicz, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
Suwałki 2005, s. 81, (il.)

estymacja: 130 000 – 150 000 zł
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Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Zadumana, 1892 r.

pastel, papier, 64,5 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. ś.: „T.Axentowicz”.

estymacja: 65 000 – 85 000 zł

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta 
piękna o subtelnej harmonii barw pastelowych. Karta 
wielka w historii sztuki polskiej. (...) Głowa kobie-
ca – to specjalność mistrza Axentowicza. Malował 
piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (...) 
Powiewnie rzucana kreska pastelowa Axentowicza 
wybierała z modelu tylko to, co piękne i charakte-
rystyczne, 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

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 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Kobieta z kanarkiem

olej, sklejka, 40 × 32 cm
sygn. p. d.: „Menkes”
na odwrocie nalepka z zakładu ramiar-
skiego Feist Frames z Nowego Yorku

estymacja: 90 000 – 100 000 zł •

„Oglądając uważnie jego obrazy, można zauważyć, 
że pod ową zewnętrzną szorstkością kryje się szcze-
gólna wrażliwość, bowiem jego płótna składają się 
z niezliczonej ilości prawie niedostrzegalnych dotknięć 
pędzla; kolory skrzą się jak klejnoty, a łącząc się, 
tworzą ostateczną wspaniałą tonację”.

„Sigmund Menkes 1896–1986”, Riverdale, New York 1993, s. 19.

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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Alicja Halicka 
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Martwa natura z fajką

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. i dat. l. g.: „A. Halicka/1914.”

estymacja: 80 000 – 90 000 zł •

Z początkiem 1912 r. 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 Academie Ranson oraz w pracowniach Maurice’a Denisa i Paula Serusiera. 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 Ecole 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” („Soirees 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 rysunkow. Spadkobiercy moich przyjaciół 
odnaleźli je na strychu”. (J. Warnod, „L’Ecole de Paris”, Paris: Arcadia Ed., 2004, s. 84, 
cyt. za „Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris”, tekst K. Zagrodzki, wstęp A. Winiarski, 
kat. wyst., Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, Warszawa 2011, s. 19.)

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała 
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska k. Kielc – 
1936 Warszawa

Limba na tle Mnicha, ok. 1916 r.

kredka, pastel, gwasz, papier, 
43 × 34 cm w świetle 
passe-partout
sygn., dat. wraz z dedykacją l. d.: 
„Dyrektorowi i przyjacielowi/w upominku 
na gwiazdkę L Wyczół 1916.”

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  „Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczół-

kowski”, Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,  
29 stycznia – 3 kwietnia 2016

Reprodukowany i opisany:
–  Ewa Sekuła-Tauer, „Od pomysłu do 

dzieła. Leon Wyczółkowski”, katalog 
wystawy, Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Byd-
goszcz 2016, nr kat. 129, s. 121 (il.)

estymacja: 38 000 – 45 000 zł

Tatry dla Wyczółkowskiego stanowiły jedną z największych inspiracji. To właśnie tatrzańskie 
pejzaże pozwalały artyście na ukazanie jego niewyobrażalnej fascynacji naturą, przyrodą. 
Jak wspominał jeden z uczniów mistrza – Teodor Grott: „[Tatry] tę nieznaną dla siebie 
krainę – Wyczółkowski – poznał późno. Prawdopodobnie po odbytej wycieczce górskiej 
w towarzystwie taterników, którzy zachęcali do tego tematu, na pewien czas opuścił pracownię 
i przeniósł się na plener, w głuche turnie nad Czarny Staw i na szczyty gór. […] Studiował 
pejzaż górski o każdej porze dnia. Już od wczesnego ranka z otwartego namiotu podpatrywał 
efekty światła pierwszych promieni słońca, jakie padały na olbrzymi masyw granitowych 
szczytów. Specjalnie lubił malować góry w dnie pochmurne ponure.” (Leon Wyczółkowski. 
Listy i wspomnienia, oprac. M. Twarowska, Wrocław 1960, s. 274)
 Swój zachwyt nad potęgą gór Wyczółkowski ukazywał w swoich pracach zarówno 
ukazując je z dalekiej perspektywy, jak i wyrywając jedynie pewien fragment widoku, czego 
przykładem jest zamieszczona w ofercie aukcyjnej praca „Limba na tle Mnicha”. Sposób 
wykorzystania takiego ciasnego, wąskiego kadru oraz syntetycznie potraktowanego rysunku 
nawiązywało do zaczerpniętych przez artystę rozwiązań ze sztuki japońskiej, które tak 
często wykorzystywał w swojej twórczości. Wyraźnie poruszony urodą tatrzańskich limb, 
Wyczółkowski wielokrotnie powtarzał ten motyw w obrazach olejnych, pastelach, wielu 
szkicach czy grafikach. Dodatkowo w przedstawionej kompozycji Wyczółkowski wykorzystał 
również motyw niezwykle bliski jego sercu – drzewo, w tym wypadku limba. To właśnie 
drzewa były dla Wyczółkowskiego „przedmiotem najwyższego przywiązania i nieustannej 
tęsknoty, najsilniej działającym bodźcem twórczym” („Leon Wyczółkowski, „Listy …”, op.cit., 
s. 183). Malował je począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku, po ostatnie swoje realizacje, 
stworzone kilka miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. Świerki, sosny, limby, akacje, wiązy, 
klony, brzozy, dęby gościeradzkie, rogalińskie czy te z Białowieży „były przedmiotem refleksji, 
głęboko odczuwalnym w ich semantycznej treści. Ich wyraz zmieniał się z porą roku, pogodą 
czy porą dnia, odzwierciedlał nastroje i uczucia samego artysty” (W. Milewska, „Drzewa 
i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego”, [w:] „W kręgu Wyczóła”, Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 65). Jak mówił artysta 
„Jestem dzieckiem lasu” ((„Leon Wyczółkowski, Listy …, op. cit. s. 130). i to właśnie drzewa 
stanowiły ten element przyrody, z którym utożsamiał się najbardziej.

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 War-
szawy, 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 
pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego 
znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia światła i koloru.
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Daniel Chodowiecki 
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Cztery scenki, 1780 r.

ołówek, papier, 19,2 × 12 cm
sygn., dat., i opisany ołówkiem l. d.: „gez: 
von D. Chodowiecki in Dantzig 1780”
autorskie zapiski w obrębie kompozycji 
samych scen

estymacja: 15 000 – 30 000 zł

Zaprezentowany w katalogu aukcyjnym rysunek został narysowany przez 
Chodowieckiego podczas zaledwie miesięcznego pobytu artysty w Gdańsku 
w 1780 roku. Chodowiecki przybył do Gdańska w lipcu 1780 roku dla 
załatwienia formalności spadkowych po zmarłej matce. Po miesięcznym 
pobycie w rodzinnym mieście wrócił do Berlina zabierając ze sobą dwie 
niezamężne siostry: Luisę i Henriettę. Niewiele zachowało się śladów z tego 
pobytu artysty w Gdańsku, a zupełnie nie widać żadnego z artystycznych 
przedsięwzięć podjętych przez niego przy tej okazji. O tym, że rysunek 
powstał w Gdańsku świadczy informacja zamieszczona pod nim, a swo-
istym nawiązaniem do miasta są postacie zakonników w dominikańskich 
habitach. Intrygująca jest charakterystyczna postać kobieca. Jej obecność 
na dwóch kompozycjach nie może być przypadkowa. Jest jedyną osobą 
świecką zaproszoną do teologicznej dysputy zakonników („Theologische 
Disputation”), bierze też udział w pożegnalnym spotkaniu („Abschied”). Czy 
może być to pożegnalne spotkanie Chodowieckiego przed jego powrotem do 
Berlina? Jeśli przyjąć taką możliwość, to warto przyjrzeć się postaciom męż-
czyzn siedzących naprzeciwko siebie. Czy można domyślać się w jednym 
z nich wizerunku samego artysty? Jeden z nich, nieco odsunięty od stołu, 
ukazuje twarz z profilu, drugi ukrywa swój wizerunek w uprzejmym ukłonie 
odpowiadając na wznoszony na jego cześć toast. Tajemnicza elegancka 
dama, wspomniana przeze mnie wcześniej występuje tu w roli pani domu, 
czy gospodyni przyjęcia. Po obu jej stronach siedzą dwie młode kobiety. 
Czy to Luisa i Henrietta?

Malarz, rysownik i grafik. Syn gdańskiego kupca zbożowego Gottfrieda Chodowieckiego 
i francusko-szwajcarskiej hugenotki Marii Henrietty Ayrer. Z początku Daniel miał iść w ślady 
swojego ojca i w przyszłości miał zajmować się kupiectwem. W wieku siedemnastu lat 
wyjechał do Belina, gdzie zamieszkał na wiele lat. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. 
W latach 1748/49 Daniel uczył się u augsburskiego miedziorytnika Johanna Jacoba Haida 
(1704–1767). Początkowo zajmował się emalierstwem, a następnie swoje zainteresowanie 
przeniósł na malarstwo olejne. Popularność zdobył w kręgach mieszczańskich, które często 
stawało się głównym motywem w jego pracach. Chodowiecki uwieczniał również życie 
codzienne chłopów, sceny z żołnierzami, szlachtą. Przedstawienia te cieszyły się tak wielką 
popularnością, że artysta zaczął je powielać w pracach graficznych, które odznaczały się 
wysoką klasą. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które 
następnie wydał jako „Dziennik z podróży”. Od 1790 roku pełnił funkcję wicedyrektora, 
a od 1797 dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.
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Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Końskie głowy, 1897 r.

akwarela, gwasz, papier, 14 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „Juliusz Kossak/1897”

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Niedościgniony mistrz rysunku i akwareli był wielkim miłośnikiem koni. „We wszystkich 
okresach twórczości i wszelkich odmianach tematycznych centralnym motywem obrazo-
wania artysty pozostawał koń; perfekcyjnie narysowana i wymodelowana sylwetka konia 
– uchwycona w ruchu lub „upozowana” do portretu – zyskała w sztuce Kossaka rangę 
synonimu polskości.” Na samym początku swojej artystycznej edukacji odbył on trwającą 
6 lat (1844–1850) wędrówkę po wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej. Już wtedy 
zajmował się głównie techniką akwareli tworząc przedstawienia koni, sceny przejażdżek, 
polowań, wyścigów.  „Będąc w istocie samoukiem wypracował w oparciu o obserwację 
natury i konwencje obrazowania europejskich mistrzów stylistykę, która stała się punktem 
wyjścia i odniesienia dla wielu rodzimych malarzy, w głównej mierze dla akwarelistów. 
Finezja warsztatowa, perfekcyjny rysunek i wirtuozowskie opanowanie trudnej techniki 
akwarelowej należały do wyróżników sztuki Kossaka”

Kossakowska, „Juliusz Kossak”, Instytut Sztuki Polskiej  
Akademi Nauk, styczeń 2005 (źr. culture.pl, dostęp 02.11.22)

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70. zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje rodów 
szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Patrol Strzelców Konnych 
z okresu Królestwa Polskiego,  
ok. 1914 r. 

olej, deska, 46,5 × 38 cm 
sygn. l. d.: „Jerzy Kossak”
na odwrocie czerwona nalepka składu 
papieru i przyborów malarskich Róży 
Aleksandrowicz w Krakowie z odręcznym 
napisem: „No 8 K2.30” oraz opis z 1960 
roku w języku niemieckim dotyczący pracy

Unikatowa wczesna praca Jerzego 
Kossaka. 

estymacja: 60 000 – 70 000 zł •

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Na łące, 1928 r.

olej, płyta, 36,5 × 45 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „Wojciech Kossak/1928”

estymacja: 26 000 – 30 000 zł

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
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie:
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wesele krakowskie, 1923 r.

olej, płótno, 56 × 89 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak 1923”

estymacja: 42 000 – 50 000 zł •

„W masie obrazów rodzajowych moż-
na bez trudu znaleźć te przyciągające 
wzrok dynamicznym ruchem, kolorem 
i nastrojowym pejzażem, jak np.: pełne 
dynamiki Wesela krakowskie. (…) W tej 
grupie obrazów, może nawet bardziej niż 
w pracach o rozbudowanej kompozycji, 
dają się zauważyć zalety pejzażu. Jerzy 
Kossak był wcale niezłym pejzażystą, 
płótna jego miały swój specyficzny na-
strój, miły w odbiorze, przyjemny dla 
oka, na co nie zawsze zwraca się uwagę 
skoncentrowaną na analizie figur i ich 
ugrupowaniu.” 

Kazimierz Olszański, „Jerzy Kossak”, Wrocław 1992, s. 30–31.

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

80 sopocki dom aukcyjny



26
Ludwik Gędłek 
(1847 Kraków – 1904 Wiedeń)

Polski jeździec

olej, deska, 32 × 26 cm
sygn. l. d.: „L. Gędłek”
na odwrocie napis: „Polnischer Reiter”

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago
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27
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Wesele krakowskie, 1922 r.

olej, tektura, 56,5 × 95 cm
sygn. i dat. p. d.: „A.Setkowicz 922”
na odwrocie nalepka z Salonu Sztuki 
z Krakowa z tytułem pracy

estymacja: 17 000 – 22 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach 
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak 
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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Tadeusz Ajdukiewicz 
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Targ w Dobrudży

olej, płótno, 59 × 105 cm
sygn. p. d.: „Tadeusz Ajdukiewicz”

Do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie należy obraz Tadeusza 
Ajdukiewicza pt. „Targ w Dobrudży” 
z ok. 1880–1900, z przedstawianiem 
wozu. Jest to najprawdopodobniej szkic 
do obrazu z katalogu aukcyjnego o tym 
samym tytule.

estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP u W. Łuszczykiewicza w latach 1868/69–1872/73. Po studiach, 
jako stypendysta wyjechał do Wiednia na dalsze studia. Po roku w wiedeńskiej akademii 
przeniósł się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 roku, jednocześnie zajmował 
się malarstwem oraz hodowlą koni i pracą na roli. W 1882 roku pracował na wiedeńskim 
dworze. W jego twórczości można spotkać wiele obrazów rodzajowych o tematyce orientalnej 
i krajowej. Malował także wiele portretów, między innymi na swych płótnach uwieczniał 
sylwetki aktorek dramatycznych (Helena Modrzejewska, Antonina Hoffmanowa).

Targ w Dobrudży, ok. 1880–1900 (olej, deska dębowa,  
21,7  × 30,5 cm), numer identyfikacyjny: MP 1948 MNW, 
(źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie)
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29
Zygmunt Rozwadowski 
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Ułani przed dworem, 1923 r.

olej, płótno, 53 × 83 cm
sygn. i dat p. d.: „Z.Rozwadowski 1923”

estymacja: 95 000 – 120 000 zł

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
nastepnie 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 
listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był 
współtwórcą „Panoramy Racławickiej”.
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30
J. Konarski 
(XIX/XX w.)

Sanna

olej, tektura, 24 × 35,5 cm
sygn. l. d.: „JKonarski”

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi. 
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Witold Piwnicki 
(1850 lub 1851 Gulbiny k. Włocławka 
–1932 Mosina)

W drodze, 1887 r.

olej, płótno, 49 × 61 cm
sygn. l. d.: „Witold Piwnicki 1887 r.”;

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w wieku 17 lat w Akademii w Monachium pod kierunkiem 
Alexandra Wagnera. W tym czasie przyjaźnił się z Maksymilianem Gierymskim, znał również 
Juliusza Kossaka. W 1871 roku otrzymał medal za olejną pracę Pracownia alchemika. 
Piwnicki swoje studia uzupełniał jeszcze w Rzymie w pracowni Francesco Coghettiego oraz 
prawdopodobnie u Jana Matejki w Krakowie. Przynależał do zarządu krakowskiego Koła 
Artystyczno-Literackiego. Swoje prace prezentował w TPSP w Krakowie i w Warszawie, 
Poznaniu, Wiedniu, Dreźnie i Monachium. Piwnicki w swojej malarskiej twórczości artysta 
sięgał po motywy batalistyczne. Najsłynniejsze dzieło właśnie o tej tematyce to Bitwa pod 
Cecorą, którą ofiarował Muzeum Narodowemu w Krakowie w 1883 roku. Poza tym, Piwnicki 
malował sceny rodzajowe o tematyce historycznej i romantycznej. Zachwycające w jego 
dziełach jest niezwykle realistyczne oddanie szczegółów przedstawień. Artysta był postrzegany 
jako jeden z najznamienitszych malarzy koni. W tych przedstawieniach oddawał niezwykłe 
piękno i wyjątkowość tych szlachetnych zwierząt.
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32
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Zaprzęg

olej, płótno, 51 × 61 cm 
sygn. p. d.: „Wł. Chmieliński”

W tle kompozycji widać budynek Cerkwii 
Św. Marii Magdaleny na warszawskiej 
Pradze   

estymacja: 18 000 – 22 000 zł •

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, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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33
Czesław Wasilewski 
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Wyjazd ze wsi, 1922 r. 

olej, płótno, 121 × 150 cm 
sygn. i dat. p. d.::  
„Cz. Wasilewski/1922 rok”

estymacja: 50 000  – 60 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodzajowej,
sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów.
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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34
Stefan Gogolewski 
(1897 Gorzkowice – ?)

Ulotny ton, 1926 r. 

olej, płótno, 120 × 105 cm
sygn. i dat. p. d.: „St.Gogolewski/1926”

estymacja: 55 000 – 70 000 zł

 Stefan Gogolewski należy do odkrywanych na rynku sztuki nazwisk, a jego przesycona 
symboliką twórczość intryguje i prowokuje widza do snucia własnych meandrów interpre-
tacyjnych. Na temat artysty nie zachowało się wiele informacji, Gogolewski jawi się więc 
jako postać nieco tajemnicza. Kluczowe dla poznania jego biogramu są przechowywane 
w archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie podanie z prośbą o włączenie w poczet 
studentów Państwowej Szkoły Sztuk Pięknych z datą 7.12.1922, spisane jako załącznik 
do listu intencyjnego curriculum viatae oraz zaświadczenia z odbytej służby wojskowej. 
Analizując jego twórczość pod względem formalnym oraz biorąc pod uwagę okres, w którym 
Gogolewski zapisał się na uczelnię jako słuchacz zwyczajny, można dojść do wniosku 
o powiązaniach z założeniami Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków (zał. 1920 r.) 
oraz Bractwa św. Łukasza (zał. 1925 r.). Choć nazwisko artysty w spisach członków obu 
wymienionych ugrupowań nie figuruje to wielce prawdopodobne jest, że sympatyzował z tymi 
stowarzyszeniami, obracał się w podobnych kręgach i mógł uczestniczyć w organizowanych 
przez Tadeusza Pruszkowskiego plenerach w Kazimierzu Dolnym.
 Oferowany na aukcji obraz jest przesycony aurą tajemniczości, pełen symbolicznych 
konotacji. Gogolewski zaprasza widza do analizy dzieła na wielu płaszczyznach. Na pierwszym 
planie artysta umieścił postać mężczyzny wygrywającego melodię na harfie i to jego sylwetka 
przyciąga w pierwszej kolejności wzrok, choć w centrum kompozycji znajduje się spowity 
w blasku ptaszek spoczywający na wyciągniętej dłoni chłopca. Postaciom tym towarzyszą dwie 
kobiety oraz kataryniarz z przewróconym u stóp instrumentem. Nieopodal leżą porozrzucane 
karty, przy schodach zaś artysta namalował gliniany dzban. Wszystkie postaci zdają się 
wchodzić ze sobą w jakiś szczególny dialog, który wymaga rozszyfrowania. Bez wątpienia 
jest to dzieło o złożonej narracji, które angażuje widza do głębszej refleksji. 

Pierwsze nauki pobierał w Gimnazjum w Tomaszowie i Gimnazjum Filologicznym w Piotr-
kowie, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. W 1918 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Warszawskim na Wydziale Filozoficznym. Równolegle zaciągnął się do wojska jako ochotnik 
do 28. Łódzkiego Pułku Piechoty. Po zwolnieniu ze służby w marcu 1919 r., Gogolewski 
podjął decyzję o kontynuowaniu studiów. Na uczelnię uczęszczał aż do lipca 1920 roku. 
Następnie znów wstąpił do wojska, odbywając służbę jako szeregowy w II Baterii 10. Pułku 
Kaniowskiej Artylerii Ciężkiej. Pod koniec 1922 r. złożył podanie o przyjęcie do wznawiającej 
działalność po dwóch latach przerwy Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył 
w 1923 roku.
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35
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Kotek

olej, tektura, 33 × 46 cm 
w świetle oprawy 
sygn. śr. p.: „a.Karpiński.”
na odwrocie sygnowany przez artystę: 
„a.kapriński” poniżej nieczytelny tekst, 
obok stempel Magazynu Przyborów 
Malarskich R. Aleksandrowicz Kraków  
ul. Basztowa 11.

estymacja: 15 000 – 17 000 zł •

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

100 sopocki dom aukcyjny



36
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa 
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

W salonie

olej, sklejka, 25 × 39 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „Zofia Albinowska”

estymacja: 5 000 – 8 000 zł •

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie 
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz 
w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała 
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do 
Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich 
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak 
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe 
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy 
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje. 
Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja 
tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.
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37
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Napoli

olej, tektura, 9,5 × 13 cm
w świetle passe-partout
sygn. i opisany: „B. RYCHTER-JANOW-
SKA/NAPOLI”

estymacja: 5 500 – 10 000 zł •

„To właśnie obrazy malowane miejscach, które odwiedzała w czasie swoich licznych 
podróży, stanowią najlepszą a jednocześnie największą część artystycznego dorobku 
Rychter-Janowskiej. Jej śródziemnomorskie pejzaże charakteryzują się wdziękiem 
i lekkością. Malowane są swobodnie, śmiałym pociągnięciami pędzla, jakby artystka 
czuła stojącego przy jej sztalugach Simona Hollósy’ego – swojego monachijskiego 
nauczyciela malarstwa pejzażowego. (…) Najwięcej czasu spędziła we Włoszech. 
Na swoje plenery malarskie wybrała miejscowości leżące nad Zatoką Neapolitańską. 
Wrażenia z odwiedzanych miejsc zapisywała na swoich obrazach. Wyjeżdżała 
w poszukiwaniu piękna i tam je właśnie odkrywała (…) W swoich pamiętnikach 
pisała: „położenie i okolica Neapolu jest tak piękna, że praca wśród tamtejszej 
przyrody mogła się stać istotnie znośną i wydatną, a marzycielom mogła dać 
niejedną piękną chwilę natchnień”. (…). Ze swoich podróży, oprócz obrazów, 
szkiców i rysunków, przywoziła także notatki, w których opisywała odwiedzane 
miejsca. Zapisywała w nich również swoje wrażenia związane z podróżami. Notatki 
wykorzystywała później do przygotowania odczytów, podczas których przybliżała 
wiedzę słuchaczom o odwiedzanych miejscach”.

Bogdan Podgórski, „W poszukiwaniu piękna. Bronisława  
Rychter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015, s. 131–141.

Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbego i S. Hollosy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płotna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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38
Erno Erb 
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, tektura, 24 × 34 cm
sygn. l. d.: „Erb”

Pochodzenie:
–  od około 1935 roku w kolekcji rodziny 

osiadłej w miejscowości Lida.  
Po II wojnie światowej rodzina przenio-
sła się do Szymankowa (pomorskie).

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

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. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Cyganka, 1938 r.

olej, płótno, 77 × 51,5 cm,
sygn. i dat. p. d.: „Alb Lipczinski 1938”

Pochodzenie:
– kolekcja Artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowany:
–  „Albert Lipczinski 1876–1974”, katalog 

wystawy, w opracowaniu Małgorzaty 
Ruszkowskiej-Macur, Gdańsk 2011, 
s. 153, il. 4.

estymacja: 80 000 – 100 000 zł •

Prezentowany w ofercie aukcyjnej portret cyganki musiał zajmować szczególne miejsce 
w sercu Lipczińskiego. Obraz wisiał na ścianie w sopockim mieszkaniu artysty, o czym 
świadczy fotografia z ostatnich lat życia artysty. Oto widzimy za plecami sędziwego już 
Lipczińskiego dwa portrety: pierwszy z lewej to portret ukazujący jedną z ulubionych modelek 
artysty – jego ukochanej żony – Elizabeth w stroju holenderskim, datowany na 1907 rok. 
Obok niego widnieje obraz tajemniczej, młodej kobiety.
 Według przekazu Krystyny Tarnawskiej – sopockiej przyjaciółki artysty, portret miał 
przedstawiać Panią Schneider. Tożsamość modelki miał potwierdzać sam Albert, twierdząc, 
że miał to być wizerunek Romy Schneider – austriackiej aktorki.
Niestety, data powstania obrazu, czyli rok 1938 wyklucza, aby modelką była słynna odtwór-
czyni postaci Sisi, gdyż ta urodziła się właśnie w roku namalowania pracy. Sportretowana 
piękność to prawdopodobnie inna o tajemniczym pochodzeniu panna Schneider, w której 
Lipczinski miałby się zakochać w latach 30-tych XX wieku. W liście z 25 grudnia 1948 
roku do Elizabeth Yates Elizabeth Lipczinski pisze: „Czy pamiętasz panią Schneider? Tę 
ładną pannę, za którą Alchen tak szalał? Wczoraj otrzymaliśmy list od niej z Niemiec – jej 
pierwszy mąż zmarł czy raczej poległ na początku j wojny, a potem ten sam los spotkał jej 
drugiego męża. Wychowała dwoje dzieci, pracuje teraz w gazecie, gdzie chyba redaguje 
artykuły. Zawsze umiała ładnie pisać. Ucieszyliśmy się z listu, gdyż nie mieliśmy od niej 
żadnych wieki od sześciu lat”. (David Bingham, „Albert Lipczinski. Malarz niepokorny”, 
przełożył Marek Chojnacki, Gdańsk 2011, s.184.)

Malarz oraz grafik pochodzenia polsko-niemieckiego. Przez krótki okres uczył się w Königlische 
Provinzial Kunst Gewerbeschule w Gdańsku. Następnie w 1897 roku wyjechał do Liverpoolu, 
gdzie studiował w University Art Sheds. Uczęszczał także na kursy malarstwa i rysunku. 
Tutaj też poznał swoją przyszłą żonę, modelkę Elizabeth Milne. Dla artysty był to okres jego 
artystycznej świetlności. Jego prace były pokazywane na wystawie postimpresjonistów, 
na której wystawiano również obrazy Matisse’a, van Gogha, Picassa, Gaugine’a. Niestety, 
jako że Lipczynski posługiwał się niemieckim paszportem po I wojnie światowej został 
zmuszony do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju, wraz z żoną, osiadł 
w Sopocie. Miał swoją pracownię w Gdańsku przy ulicy Lektykarskiej. Artysta pracował 
głównie w technice oleju. Przede wszystkim zasłynął jako twórca portretów, które tworzył 
na liczne zlecenia. Malował także pejzaże, przy kompozycjach których operował środkami 
malarstwa postimpresjonistycznego.

Albert Lipczinski w domu w ostatnich latach życia  
(Ze zbiorów prywatnych)
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Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z różami 
i porcelaną

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. śr.: „a.karpiński”

estymacja: 26 000 – 30 000 zł •

„Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, 
że te na pozór martwe na płótnie barwne pla-
my ożywiają i przyciągają oko nie mniej od 
prawdziwego bukietu świeżych kwiatów (…). 
Martwe natury to najbardziej znana grupa 
tematyczna w twórczości Karpińskiego. Trzeba 
podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad 
naturą kwiatów artysta osiągnął w tej dzie-
dzinie niewątpliwe mistrzostwo techniczne”.

M. Bartoszek, „Alfons Karpiński 1875–1961”, Muzeum Okręgowe  
w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.
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Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z zegarem

olej, tektura, 47 × 68 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: a.Karpiński

estymacja: 20 000 – 25 000 zł •

Kolumnowy biedermeierowski zegar widoczny na obrazie pochodził z salonu mieszkania 
artysty. Karpiński wielokrotnie wykorzystywał swoją pracownię czy mieszanie jako tło 
w portretach czy umiejscowienie martwych natur. Ów charakterystyczny zegar pojawił 
się w „Portrecie aktorki – Gryf-Olszewskiej (olej, płótno, 120 × 115, w zbiorach Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie) czy w „Autoportrecie w pracowni” z 1960 r. (ilustr., olej, tektura, 
60 × 102 cm, w zbiorach MN w Szczecinie).
 „Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego (...). 
W kompozycjach tych Karpiński różnicuje pole kadru. Raz obejmuje znaczną powierzchnię 
wnętrza, innym razem niewielki wycinek przestrzeni. (...) Najciekawsze są wersje wielo-
elementowe które dają nam obraz niezwykłej wprawy artysty w wykazaniu odmienności 
faktury poszczególnych przedmiotów, w dopasowaniu formy kompozycji do charakteru 
przedstawienia i w doskonale wysmakowanej kolorystyce. Właśnie te dodatkowe cechy 
stylistyczne podnoszą wartość kompozycji”.

(M. Bartoszek, „Alfons Karpiński 1875–1961”, [kat. wystawy],  
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej, 2003, s. 28).
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Fryderyk Pautsch 
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Jarmark w Kosowie, przed 1936 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
65 × 90 cm
sygn. podwójnie p. d. i l. d.: „FPautsch”
na odwrocie nalepki wystawowe: 1) 
z TPSP w Krakowie z 1936 r. z nr kat. 
509 z tytułem „Jarmark”, 2) z TPSP 
w Krakowie z 1937 r. z nr kat. 277 z tytu-
łem „Jarmark w Kosowie”; 3) z Biennale 
w Wenecji z 1936 r. z nr 138 i z tytułem 
„Fiera a Kossów”

Wystawiany:
– TPSP, Kraków, 1936 r.
–  XX Exposition Biennale Internationale 

des Beaux-Artes – Venise, Wenecja 
1936 r.

– TPSP, Kraków, 1937 r.

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

„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 wulka-
niczny. 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.

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 zamiesz-
kał 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 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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Ignacy Pieńkowski 
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Wiejska sielanka

olej, płótno, 51 × 61 cm
sygn. p. d.: „Ign. Pieńkowski”

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i Wyczółkowskiego
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej.
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie,
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za
granicą. Znany jest przede wszystkim jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek)

O zachodzie słońca 

olej, płótno, 50 × 35 cm
sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”

estymacja: 9 000 – 12 000 zł •

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek)

Pejzaż jesienny

olej, płyta, 37 × 46 cm
sygn. p. d.: „WKORECKI”

estymacja: 8 000 – 10 000 zł •
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Stanisław Batowski Kaczor 
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Sumartin, 1931 r. 

olej, płótno, 35,5 × 44 cm
sygn., dat. i opisany p. d.:  
„S. Batowski/1931/ Sumartin”

estymacja: 8 500 – 12 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, 
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów 
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził 
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. 
Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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Henryk Berlewi 
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret kobiety, 1951 r. 

olej, tektura, 50 × 40 cm
sygn., i dat. p. g.: „H.BERLEWI 51” 
na odwrocie autorski (?) napis: „Henryk 
Berlewi 1951/Paris”

estymacja: 12 000 – 15 000 zł •

W latach 1926–1927 Henryk Berlewi odszedł od awangardowej abstrakcji, skupiając 
się przede wszystkim na dość odległym od dotychczasowych zainteresowań malarstwie 
portretowym. Portrety Berlewiego niewiele miały wspólnego z jego wcześniejszymi pracami. 
Były to tradycyjne przedstawienia, najczęściej kobiet, ukazujące modeli w klasycznych pozach. 
Berlewi wykorzystywał delikatnie okalający kontur oraz stonowaną paletę barw, subtelnie 
wydobywając urodę przedstawianych osób. Po wojnie, w latach 1947–1956, artysta wszedł 
w nową fazę twórczości, którą, sam nazywał „reintegracją przedmiotu”. Skupiał się wtedy na 
malarstwie figuratywnym, tworząc kompozycje o syntetycznych, uproszczonych formach, z 
elementami kubistycznymi. Malował wtedy głównie martwe natury, ale i w jego twórczości 
nie zabrakło i przedstawień portretowych.

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach - École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do w warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku - „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotow go bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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Włodzimierz Terlikowski 
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Przy wozie, 1913 r.

olej, płótno, 82 × 101 cm
sygn. i dat. p. d.: „(1)3 /Terlikowski”

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, „Siła i życie.
Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). Malarstwo”. [kat. wystawy],

Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J. P. Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boitie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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Włodzimierz Terlikowski 
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż z południa Francji/Martwa 
natura (obraz dwustronny), 
1919 r.

olej, płótno, 46,5 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: „19/Terlikowski”
na odwrocie kompozycja z przedstawie-
niem martwej natury

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty 
[artysta] dał nam nowe wizje krajów, któ-
re poznał. Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, 
innym razem hojny, konstruował obraz 
szerokimi, szybkimi pociągnięciami, 
bez żadnego ustępstwa na rzecz mody. 
W linii wielkich artystów Włodzimierz 
Terlikowski jest jednym z mistrzów 
współczesnej sztuki figuratywnej”.

A. Czarnocka, „Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951).  
Malarstwo”. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu,  

2012, s. 22
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Włodzimierz Terlikowski 
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. p. d.: „Terlikowski”

estymacja: 28 000 – 32 000 zł

„Zwróćmy uwagę również na liczne studia kwia-
tów: róż herbacianych i czerwonych, których 
delikatne płatki dopracowane są za pomocą 
szpachli, tło, z grubymi impastami, sprawia 
wrażenie reliefu, co jest rzadkie w przypadku 
malarstwa. Dzieła należy oglądać z pewnej 
odległości, gdyż zyskują wtedy ujmującą ory-
ginalność. Zdradzają artystę o wielkiej precyzji 
spojrzenia i rzadkiej pewności warsztatowej. 
Duża liczba tych płócien jest w posiadaniu wie-
lu osobistości, podobnie zresztą jak portrety”.

C. Merlot, L’art polonais a Paris. I. L’Exposition des oeuvres  
de W. Terlikowski (…), „La Pologne politique, economique,  

litteraire et artistique” 1921, połr. I, s. 100–101
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Pastwisko, 1928 r.

olej, płótno, 52,5 × 63,5 cm
sygn. p. d.: „Mondzain”
na odwrocie autorski napis: „Mondzain/5 
rue Campagne – Premiere Paris”, poniżej 
„Prairie/1928”

Pochodzenie:
– kolekcja Urszuli i Piotra Hofman

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzain i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hof-
man”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac 
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej 
Muzeum Narodowego w Gdańsku

–  „Między Montmartre’em a Montparnas-
se’em. Dzieła artystów z ziem polskich, 
działających w Paryżu w latach 
1900–1939, z kolekcji prywatnych”, 
24.06.2017–15.10.2017, Muzeum 
Śląskie, Katowice

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red. 

U. Hofman, Warszawa, 2018, s. 10

estymacja: 55 000 – 65 000 zł •

„Czy to z szacunku dla rysunku, czy z miłości do koloru, 
Mondzain unika efektów świetlnych, które zagęszcza-
ją powietrze, ale też zacierają kontury przedmiotów 
i tłumią żywość barw (…) można powiedzieć, że 
w obrazach Mondzaina nie ma „barwy” – są pojedyn-
cze kolory, umiejętnie zorkiestrowane dzięki harmonii 
walorów raczej pigmentowych niż świetlnych. Duże, 
gładkie plamy kładzione są na płótno przez malarza, 
który nie stara się przekazać, najwierniej jak to tylko 
możliwe, swych doznań wzrokowych, lecz który dba 
przede wszystkim o ujawnienie dekoracyjnych jakości 
barwy (…).”

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

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował 
w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP 
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina. 
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminc-
kiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii 
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował 
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej 
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na 
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać 
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje 
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.
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52
Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z rybą

olej, płótno, 60,5 × 73 cm
sygn. p. g.: „H. Epstein”

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

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

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

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Droga we wsi, ok. 1934 r.

olej, płótno, 46,5 × 56 cm
sygn. l. d.: „H.Epstein”

estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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54
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 38 × 52 cm
sygn. l. d.: „Hayden”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac 
Opatów, 21.02 – 22.04. 2015 r.

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 29
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 27

estymacja: 35 000 – 45 000 zł •

W latach 1921–1950 mamy do czynienia z bardzo zdolnym malarzem, 
bacznym obserwatorem, artystą o wielkiej wrażliwości. W obrazach wracają 
tło i dalsze plany, dukt pędzla jest szybki i sprawny, lecz kubizm i jego 
teorie należą do przeszłości” – tak o malarstwie Haydena po odejściu 
artysty od estetyki kubizmu wspomina Pierre Celice, przyjaciel malarza. 
(Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 
2013, s. 17.) Od tego momentu pejzaż odgrywał główną rolę w twórczości 
Haydena. Odpoczywając od stylistyki kubistycznej w tych kompozycjach 
Hayden ujmował realistyczne przedstawienia krajobrazów, budując je 
świetlistą, płynną plamą barwną. Liczne podróże artysty po miasteczkach 
południowej Francji (między innymi Sanary, Cassis), przynosiły spowite 
słońcem widoki miejscowości, czy wtopione w górzyste tereny majaczące 
szczyty budynków miast i miasteczek. Hayden po mistrzowsku oddawał 
charakter i atmosferę tych miejsc.

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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55
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Port w Cherbourgu, ok. 1938 r.

olej, płyta, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: „Hayden”

Wystawiany:
–  Henri Hayden. Mistrzowie École de 

Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
20 września – 31 grudnia 2013

Reprodukowany:
–  „Henri Hayden. Mistrzowie Ecole de 

Paris”, katalog wystawy, tekst Artur 
Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-
-Jeziorna, Warszawa 2013, nr kat. 61, 
s. 146 (il.)

estymacja: 40 000 – 50 000 zł •

„Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej 
pejzaży (…). U artysty, wychowanego od młodych lat na plenerach, a także 
ceniącego sobie letnie wyjazdy do Bretanii, musiało nieuchronnie dojść do 
przełamania impasu związanego z kubistycznym rygorem narzuconym przez 
mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami [mowa o wczesnym mecenasie 
artysty, Rosenbergu]. (…) W zetknięciu z pejzażem Południa artysta doszedł 
do bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że podczas prób malowania 
z natury utraciłem potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością 
próby odzyskania owej wrażliwości musiały mieć początek w pozbyciu się 
wszelkiej stylizacji, w której artysta narzuca własną wizję, czerpiąc z niej tylko 
to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena miała skupić się głównie na 
funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury i pokora malarska 
mogły pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. (…) 
Już pierwsze pejzaże z Cassis z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do 
klasycznej formuły przedstawieniowej”.

„Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Hayden”,,  
red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Wazon z kwiatami

olej, płótno, 36,5 × 19 cm
sygn. p. d.: „J. Pressmane”
na odwrocie numer (inwentarzowy?):
„1604/MR/17”

Pochodzenie:
– kolekcja Arona Kupfera, Francja
– kolekcja prywatna, Polska

Opisywany i reprodukowany:
–  Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 

Mistrzowie École de Paris”, Warszawa 
2019, nr kat. 72, s. 118 (il.)

estymacja: 15 000 – 18 000 zł •

„Sztuka to wyrażenie wrażenia. Już wobec tego obiekt 
jest absolutnie konieczny do wydobycia obrazu. 
Pomiędzy wrażeniem a wyrażeniem pośredniczy 
u artysty podświadomość i dlatego dzieło jest za-
gadnieniem duchowym, a nie fotograficzną imitacja 
obiektu. Każdy temat może zostać namalowany, o ile 
artysta zgłębił go na sposób duchowy”.

Joseph Pressman [w:] Artur Winiarski, „Joseph Pressmane,  
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 2019, s. 5.

Malarz – grafik pochodzenia francusko-polskiego, związany z kręgiem Ecole de Paris. Studia 
artystyczne odbył we lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Warszawie. 
Wiadomo, że w 1925 roku podróżował na Bliski Wschód i Palestynę. Echa tych podroży 
są uwidocznione w późniejszych obrazach artysty. W 1927 roku osiadł w Paryżu. Otrzymał 
francuskie obywatelstwo. Malował w stylistyce ekspresjonistycznej, tworząc kompozycje 
o intensywnej palecie barw i starannym rysunku, tworząc pejzaże, studia portretowe. 
W pracach tych widać wyraźny wpływ malarstwa Paula Gauguina czy Paula Cezanne’a. 
W 1932 roku poznał wielkiego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, który został 
jego mecenasem.
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Nathan Grunsweigh 
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Pejzaż z rzeką La Drouette

olej, sklejka, 33 × 41 cm 
sygn. p. d.: „Grunsweigh”
na odwrocie napis ołówkiem i farbą: „La 
Drouette /É La Drouette pernon/Eure et

Pochodzenie:
–  Kolekcja rodziny artysty: Daniel i Rose 

Gunzweig
– Kolekcja prywatna, Polska

estymacja: 26 000 – 30 000 zł •

Są to dobre studia realistyczne, doświadczenia 
koloru, które mają wigor, ale siłą rzeczy zostały 
dotknięte tą prostotą, która nieodmiennie towa-
rzyszy 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)

Dom artysty, ok. 1920–30

olej, płyta, 37 × 53,5 cm
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: „Grunsweigh”

Obraz przedstawia dom artysty przy ulicy 
Sainte Marie 3 we francuskiej miejscowo-
ści Le Vésinet.

Pochodzenie:
–  Kolekcja rodziny artysty: Daniel i Rose 

Gunzweig;
– Kolekcja prywatna, Polska

estymacja: 28 000 – 35 000 zł •

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 
widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne oraz martwe natury. W twórczości 
jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza Cezanne’a, a także kubizmu.
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Efraim i Menasze Seidenbeutel 
(1903–1945)

Martwa natura,

olej, tektura, 36,5 × 50 cm
sygn. p. d.: „Seidenbeutel”
na odwrocie nalepka w języku niemieckim 
koszalińskiego zakładu ramiarskiego  
i konserwatorskiego  
Obraz po konserwacji 

estymacja: 26 000 – 30 000 zł

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 
w Warszawie i w Szczecinie, Muzeum Warszawskiej ASP, Muzeum w Ein Harod, Ermitażu 
oraz w zbiorach prywatnych, zarówno polskich jak i zagranicznych.
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Wacław Zawadowski 
(1891 Skobiełka/Wołyń – 1982 Aix-en-
Provence)

Pejzaż górzysty z południa 
Francji

olej, płótno, 50 × 74 cm
sygn. p. d.: „Zawado”

estymacja: 35 000 – 40 000 zł •

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

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

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F.Légerem, A.Modiglianim i L.Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
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Paweł Merwart 
(1855 Marianówka – 1902 Saint-Pierre)

W pracowni drewniaków

olej, deska, 41 × 27 cm
sygn., wraz z dedykacją: „A mon ami 
Fauchet/cordialement/Paul Merwart.”
na odwrocie na desce napis: „6 P”

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Pochodził z polsko-francuskiej rodziny. Do szkoły uczęszczał we Lwowie, a następnie kształcił 
się w kierunku technicznym we Lwowie i w Grazu. Ranny w pojedynku, wyjechał na 
rekonwalescencję do Włoch, co wpłynęło na jego decyzję studiowania malarstwa. Kształcił się 
we Wiedniu, Grazu, Monachium i Düsseldorfie. W latach 1877–84 był studentem paryskiej 
École des Beaux-Arts. Już jako student pracował (od 1882 r.) w „Le Monde Illustré” i jako 
korespondent wyjeżdżał do Rosji i Austro-Węgier. W 1896 został mianowany malarzem 
departamentu kolonii.

152 sopocki dom aukcyjny



62
Stanisław Chlebowski 
(1835 Pokutyńce na Podolu – 
1884 Kowanówko)

Chłopiec na tle architektury, 
1884 r.

olej, deska mahoniowa, 27 × 19 cm
sygn. i dat. l. d.: „St.Ch.1884”

estymacja: 15 000 – 25 000 zł

W latach 1853–59 kształcił się w Akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego 
stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację studiów w Monachium i w Paryżu, 
gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię. 
W tym okresie prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej 
Zachęcie. W latach 1864–76 pełnił funkcję nadwornego malarza sułtana Abdul-Azisa 
w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety 
sułtana oraz zamożnych cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881 r., 
osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację światem Wschodu. 
Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy 
egzotyczny pejzaż. Stosował przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in. 
w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum 
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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Eduard Hildebrandt 
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Wrak na brzegu

olej, płótno, 28 × 22 cm
sygn. p. d.: „E.Hildebrant”

Wystawiany:
–  „Sto lat malarstwa w Gdańsku 

1850–1950”, Muzeum Sopotu 2013 r.
–  „Eduard Hildebrandt, 200 lecie urodzin 

artysty”. Ratusz Staromiejski 9 kwietnia 
– 5 maja 2019 

–  Dalekie światy. Bliskie strony, Muzeum 
Gdańska, Galeria Palowa, 4 marca – 
6 czerwca 2021 r.

Reprodukowany:
–  „Eduard Hildebrandt, 200 lecie urodzin 

artysty” [Stan.Seyfried wstęp], Gdańsk 
2019, s. 6

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wpro-
wadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie 
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty 
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże 
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel 
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki 
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków). 
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Henri D. Roszezewski 
(XIX w.)

Krajobraz włoski, 1891 r.

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

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Malarz pochodzenia polskiego, działający na przełomie XIX i XX wieku we Francji. Malował 
pejzaże oraz sceny rodzajowe. W jego dorobku odnaleźć można również, namalowany 
w 1887 r., portret George’a Melies’a (1861–1938) wchodzący w skład historycznej kolekcji 
„zasobów Meliesa” (Fonds Melies), nabytej w 2004 r. przez francuskie Narodowe Centrum 
Kinematografii (CNC).

158 sopocki dom aukcyjny



65
T. Hitchins 
(XIX w.)

Burza na morzu, 1835 r.

olej, płótno, 53 × 71 cm
sygn. i dat. l. d.: „Hitchins 1835”

estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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Anton Hansch 
(1813 Wiedeń – 1876 Salzburg)

Sielanka alpejska 

olej, płótno, 91 × 127 cm
sygn. l. d.: „Hansch”

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Pejzażysta austriackiego pochodzenia. Kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Był uczniem Josefa Mössmera. Następnie uczestniczył w wielu wyjazdach artystycznych 
do Niemiec, Belgii, Szwajcarii i Włoch. W 1848 r. Hansch został członkiem Akademii 
Wiedeńskiej. Jego twórczość to przede wszystkim wspaniałe pejzaże, zachwycające oddaniem 
detalu i efektami świetlnymi.
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Teodor Urtnowski 
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Gdańsk

olej, tektura, 74 × 100 cm
sygn. p. d.: „TH.URTNOWSKI”

estymacja: 14 000 – 16 000 zł •

Studiował pod kierunkiem A. Maennchena w akademii berlińskiej, a następnie w Paryżu. 
Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, malował widoki miasta i okolic. 
Ponadto zajmował się malarstwem religijnym (dla kościołów) oraz projektował dekoracje 
teatralne. Gdański Żuraw to charakterystyczny motyw w ikonografii miasta i w twórczości 
artysty. Urtnowski przedstawiał go w zróżnicowanej perspektywie i układzie, najczęściej 
w sąsiedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością w stonowanej ciepłej 
kolorystce urzeka swoją wyjątkowością.
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Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Sopot – Brzeg morza, przed 1957 r.

olej, płótno, 21 × 26,5 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”
na odwrocie autorska nalepka z tytułem 
pracy oraz nalepka gdańskiego wojewódz-
kiego konserwatora opatrzonego ręczną 
datą „1957 r.”

estymacja: 15 000 – 20 000 zł •

„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

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Ko-
tarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie 
spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej 
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 
ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz 
w zróżnicowanej aurze.
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Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Chaty w zimie

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”

Pochodzenie:
–  Zakup z pracowni artysty w roku 

1982/3;
– Kolekcja prywatna.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł •
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Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Łódź przy klifie

olej, tektura, 24,5 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”

estymacja: 6 000 – 8 000 zł •
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Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Kuter na morzu

olej, tektura, 24 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”

estymacja: 6 000 – 8 000 zł •

„Pragnę uchwycić morze we wszystkich jego na-
strojach, 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
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Zbigniew Litwin 
(1914 Stanisławowo na Podolu – 
2001 Gdynia)

Na brzegu

olej, płótno, 56,5 × 85 cm
sygn. l. d.: „Z.Litwin”

estymacja: 8 000 – 10 000 zł •

Uczył się malarstwa na kursie u prof. Rozmusa Gezy. Za namową prof. Gimnazjalnego 
Doubrawy w 1939 r. wstąpił do spółdzielni plastyków „Radiańskie mistectwo” gdzie jego 
bezpośrednim zwierzchnikiem był Karol Kossak. W Lublinie malował dekoracje dla Teatru 
Wojska Polskiego. Od 1945 roku służył w Marynarce Wojennej, gdzie pozostał do emerytury 
w 1978 r. W 1948 roku rozpoczął studia w PWSSP w Sopocie, jednocześnie pełniąc służbę 
w jednostce. Prawdopodobnie studia skończył 1953 r. uzyskując dyplom u prof. Mariana 
Wnuka. Wraz z Henrykiem Baranowskim urządził pracownię plastyczną, gdzie przygotowywał 
dekoracje na potrzeby Mar. Wojennej i malował. Brał udział w rejsach ORP „Iskra” oraz 
ORP Gryf. Pierwsza pracownia plastyczna była na Skwerze Kościuszki w Gdyni, a druga od 
1955 roku działała przy Klubie Marynarki Wojennej („Riwiera”) na ul. Zawiszy Czarnego 1 
(od 1950 r.). Opiekunami artystycznymi pracowni byli Marian Mokwa, Antoni Suchanek 
i Jan Gasiński. Od 1965 roku pracownia mieściła się na niewielkim 35 m poddaszu budynku 
przy ul. Władysław IV 46. Twórczość Litwina to głównie marynistyka a także martwe natury. 
Malował swobodnie, śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc wyjątkowe pejzaże. (oprac. 
na podst. pracy mgr Marty Osesek „Zbigniew Litwin – etatowy malarz Pracowni Plastycznej 
Marynarki Wojennej. Warsztat marynistyczny. Zapomniane obrazy – ich stan zachowania 
i konserwacja”. UMK Toruń 2010 r.).
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Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kaszubska chata, 1997 r.

olej, tektura, 34 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie naklejka autorska na tytułem 
z opisem obrazu

estymacja: 7 000 – 9 000 zł •

„Henryk Baranowski był świetnym obserwatorem. I to zarówno otaczającej go przyrody, jak 
i odwiedzanych miast, natury i kultury. Niczym reporter chwytał i zatrzymywał na płótnie 
ruchliwe życie orientalnych uliczek oraz bazarów, egzotyczną urodę kubańskich kobiet, 
uśmiech dzieci z Taszkientu, bezkres stepu. Odkrywał też piękno w tym, co obok, w tym, co 
zwykłe: kaszubskim pejzażu, walczących kogutach, gawronach przysiadłych na śniegu, czy 
spacerze z psem zimową porą (…)  Tworzył więc szybko, zachłannie, zauroczony wibrującymi 
kolorami rzeczywistości. Zawsze jednak wychodził poza schematy, poszukiwał własnej drogi, 
czasem tej pod prąd. W czasach, gdy większość malarzy preferowała abstrakcję, pozostał 
realistą, wiernym swojemu widzeniu świata”. Kaszuby to miejsce gdzie Baranowski miał swój 
„drugi” dom. W miejscowości Kamień zakupił „Henrykówkę” gdzie spędzał wiele tygodni 
każdego roku. Praktycznie każdy jego pobyt owocował nowymi obrazami. Motywy jego 
malarskich inspiracji były bardzo rozbudowane: malował zarówno kręte drogi, błyszczące 
jeziora, ruchliwe gęsi i kury jak i takie niezwykle urokliwe chaty. Te obrazy charakteryzują 
się wyjątkową barwnością i mocnym światłem.  

Anna Śliwa, Henryk Baranowski, Malarstwo 15.12.2012–3.03..2013,  
Muzeum Miasta Gdyni, 2012 r. s. 3. [kat.wystawy].

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

Artysta w plenerze na Kaszubach oraz w pracowni. (fot. ze zbiorów rodziny artysty)
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Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Przy klifie

akwarela, papier, 32,5 × 44 cm
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: „H.Baranowski”

estymacja: 4 500 – 5 500 zł •

W bogatej zarówno pod względem tematycznym, jak i ilościowym (namalował ok. 
3500 obrazów) twórczości artysty marynistyka zajmuje czołowe miejsce. „Zwykł 
mawiać: „Morze nie umie pozować, jest w ciągłym ruchu. To, co zamierzasz 
namalować, musisz zrobić szybko...”. Tworzył więc szybko, zachłannie, zauroczony 
wibrującymi kolorami rzeczywistości. Zawsze jednak wychodził poza schematy, 
poszukiwał własnej drogi, czasem tej pod prąd. W czasach, gdy większość malarzy 
preferowała abstrakcję, pozostał realistą, wiernym swojemu widzeniu świata”

M.Kowalski, Henryk Baranowski, Malarstwo,  
Muzeum Gdyni 2013 r. mat. prasowe
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I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

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 warun-
kowa 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 zobowią-
zany 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 aktual-
nych 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 zaofero-
wał 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: 

○  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.

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 sto-
sowny 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 uprawnio-
nego 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 szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia 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, ekspo-
zycji 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 na-
zwisko 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 uzasadnio-
nych 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 
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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 oso-
biście, 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 licyto-
wane 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 telefonicz-
nej. 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 niezrealizowa-
nie 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 na-
zwisko, 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 po-
przez 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 zaofe-
rował 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 nu-
mery 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 postąpie-
nia 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 au-
kcyjna 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 opublikowa-
nego 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 posia-
dania 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 wylicy-
towane 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 kon-
takcie 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 dodat-
kowych 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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają 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 opóź-
nienia 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 wie-
rzytelności 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 marketingo-
wych, 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 odpowie-
dzialności 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 zaprezento-
wanych 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)  kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

d)  Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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, pod-
legającą 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

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 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 postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu 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 e c e n I e  L I c y tac j I
AUKCJA DZiEł SZTUKi

Sopot, 26 listopada (sobota) 2022 r., godz. 16.00
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



18 LISTOPADA (PIąTEK) 2022, GODZ. 18:00
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AukcjA Biżuterii
AUKCJA SZTUKI  

Fantastycznej
26 LISTOPADA (SOBOTA) 2022

 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43
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24.11 | 19:00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY, UL. JAGIELLOŃSKA 47 | BYDGOSZCZ

Z V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Wszystkie obrazy prezentowane są w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy oraz na stronie www.sda.bydgoszcz.pl
7 GRUDNIA 2022  

 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AukcjA VAriA® (50)



Paweł Wąsowski, Trinity II, 2022
akryl, płótno, 100 × 100 cm

30 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU® 
10 grUdnIA 2022 • godZ. 17 
SopoCKI dom AUKCyJny • gALErIA modErn
UL. BoHATErÓW monTE CASSIno 43 • SopoT

AUKCJA KoLEKCJonErSKA

17 GRUDNIA 2022
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA ŚWiĄTECZNA

Julian Fałat, Pejzaż zimowy z Bystrej, olej, sklejka, 30,5 × 72,8 cm, sygn. i opis. l. d.: JFałat Bystra



 

redakcja i opracowanie katalogu: Jarosław Barton, Kamila Derra, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOCKi DOM AUKCYJNY W POLSCE:

indeks artystów

SOPOT
GALERiA  
SZTUKi DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERiA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERiA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERiA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERiA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 
AJDUKIEWICZ TADEUSZ  28
ALBINOWSKA-MINKIEWICZOWA ZOFIA  36
AXENTOWICZ TEODOR  17 
BARANOWSKI HENRYK  73, 74 
BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  46 
BERLEWI HENRYK  47
CHLEBOWSKI STANISŁAW  62
CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  32 
CHODOWIECKI DANIEL  21
DZIERZENCKI EUGENIUSZ  68, 69, 70, 71 
EPSTEIN HENRYK  52, 53 
ERB ERNO  38
FAŁAT JULIAN  8
GęDŁEK LUDWIK  26
GOGOLEWSKI STEFAN 34
GOTTLIEB MAURYCY  11
GRUNSWEIGH NATHAN  57, 58
HALICKA ALICJA  19
HANSCH ANTON  66
HAYDEN HENRYK  54, 55

 
HILDEBRANDT EDUARD  63
HITCHINS T.  65
JASIŃSKI ZDZISŁAW  14
JEZIERSKI ANTONI  15, 16 
KARPIŃSKI ALFONS  35, 40, 41
KISLING MOJŻESZ  7
KONARSKI J.  30
KORECKI WIKTOR  44, 45 
KOSSAK JERZY  23, 25
KOSSAK JULIUSZ  22
KOSSAK WOJCIECH  24
LIPCZINSKI ALBERT  39
LITWIN ZBIGNIEW  72
MALCZEWSKI JACEK  3, 4
MENKES ZYGMUNT  18
MERWART PAWEŁ  61
MONDZAIN SZYMON  51
MUTER MELA  5, 6
PAUTSCH FRYDERYK  42
PIEŃKOWSKI IGNACY  43

 
PIWNICKI WITOLD  31
PRESSMANE JOSEPH  56
RAPACKI JÓZEF  12
ROSZEZEWSKI HENRI D.  64
ROZWADOWSKI ZYGMUNT  29
RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  37
SEIDENBEUTEL EFRAIM I MENASZE  59
SETKOWICZ ADAM  27 
SIDOROWICZ ZYGMUNT  10
STYKA TADEUSZ  2 
TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  48, 49, 50
TETMAJER WŁODZIMIERZ  13
URTNOWSKI TEODOR  67
WASILEWSKI CZESŁAW  33
WIERUSZ-KOWALSKI ALFRED  1
WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  9
WYCZÓŁKOWSKI LEON  20 
ZAWADOWSKI WACŁAW  60 

I okładka, poz. 1 – Alfred Wierusz-Kowalski, Wesoła	jazda
II okładka, poz. 6 – Mela Muter, Uliczka	w	Awinion
Strony 4–5, poz. 10 – Zygmunt Sidorowicz, Na	przechadzce.	Spacer
Strony 6–7, poz. 12 – Józef Rapacki, Na	krakowskim	Kazimierzu
Strony 8–9, poz. 19 – Alicja Halicka, Martwa	natura	z	fajką
Strony 10–11, poz. 8 – Julian Fałat, Zimowy	pejzaż	z	Bystrej

Strony 12–13, poz. 48 – Włodzimierz Terlikowski,	Przy	wozie
Strony 14–15, poz. 51 – Szymon Mondzain, Pastwisko
Strony 16–17, poz. 25 – Jerzy Kossak, Wesele	krakowskie
Strona 185 – poz. 14 – Zdzisław Jasiński, Przekupki	na	Placu	Zamkowym
III okładka, poz. 18 – Zygmunt Menkes, Kobieta	z	kanarkiem
IV okładka, poz. 2 – Tadeusz Styka, Akt

Dodatkowe fotografie:
Strona 54 – Widok Zamku. Na pierwszym planie kolumna Zygmunta (źródło: NAC, dostęp 
z dnia 02.11.2022)
Strona 60 – „Kniaź Michał Gliński z rodziną” – fragment ryciny z publikacji A. Olesz-
czyńskiego pt.: „Wspomnienia. O Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. 
Opisy i wizerunki”, Paryż 1843; (https://polona.pl/item/wspomnienia-cz-1-o-polakach-
co-slyneli-w-obcych-i-odleglych-krajach-opisy-i, NTQxODMzNg/5/#info: metadata, dostęp: 
2.11.2022)
Strona 61 – „Gliński przed sądem bojarów”, przed 1888 r. – fot. Dom Aukcyjny „Agraart”; 
(https://sztuka.agraart.pl/licytacja/509/30823, dostęp: 2.11.2022)

Strona 86 – Targ w Dobrudży, ok. 1880–1900 (olej, deska dębowa, 21,7 x 30,5 cm), 
numer identyfikacyjny: MP 1948 MNW, (źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie) – https://
cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/516143 dostęp z dnia 02.11.2022
Strona 108- Albert Lipczinski w domu w ostatnich latach życia (Ze zbiorów prywatnych) 
– źródło fotografii: David Bingham, „Albert Lipczinski. Malarz niepokorny”, przełożył Marek 
Chojnacki, Gdańsk 2011, s.184.
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