CENA: 20 zł (z 23% VAT) |

ISBN 978-83-64192-61-2

25 lat

25 lat

25 lat

25 lat

25

lat

25 lat

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
2 MAJA 2015

25 lat

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
2 MAJA (SOBOTA) 2015, GODZ. 16.00

25

w siedzibielat
Sopockiego Domu Aukcyjnego
Galeria Sztuki Dawnej, Sopot, Boh. Monte Cassino 43
tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58
e-mail: sopot@sda.pl

25 lat

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 20 kwietnia 2015 r. w siedzibie SDA
poniedziałek – piątek od 11 do 18
sobota od 11 do 15
Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

25 lat

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

25

lat

Stefan Czarniecki (1599–1665) choć był kontrowersyjnym wodzem i raczej słabym strategiem
był genialnym dowódcą jazdy konnej. Podobnie do Brandta kochał konie, zresztą miał opinię
niezwykle ruchliwego kawalerzysty. Jak głosiła legenda, dosiadając swego konia Czarniecki
przeprawił się wpław przez cieśninę oddzielającą duńską wyspę Als od Półwyspu Jutlandzkiego. To właśnie owe współistnienie dowódcy i konia zawarł Brandt w prezentowanym obrazie,
przedstawiając hetmana konno. Czarniecki został ukazany z buławą w ręku, w szlacheckiej
delii i w kontuszu oraz w charakterystycznej, modnej ówcześnie, długiej brodzie. Jest to
realistyczne, przedstawienie hetmana, wierne historycznie. Sama fizjonomia dowódcy jest
analogiczna do Stefana Czarnieckiego autorstwa Matthisena Brodero z 1659 r., (olej,
płótno, 228 × 119 cm w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie). Brandt słynął z owej
wierności historycznej jak i przedstawieniu ubioru i uzbrojenia. Jak wspominał Władysław
Wankie mistrz posiadał niezwykłą kolekcję zabytkowych przedmiotów polskich i wschodnich:
(…) w jego pracowni pośrodku (był) rozbity namiot turecki (oryginalny spod Wiednia). Ten
namiot to rarytas, ale i innych ciekawości nie brak, pełno wkoło zbroi , tych pancernych,
tak dobrze nam znanych z utworów profesora, po ścianach broń palna i biała, karaceny
wschodnie, polskie szable i karabele, wszystko to przedsmak dopiero tych świetności, jakie
zobaczymy w obok pracowni urządzonych zbiorach. Wspomnę tu tylko o wybitniejszych
historycznego znaczenia przedmiotach – więc karabela Dwernickiego, za Stoczek, karabele
konfederackie spod Baru, dalej rzędów na konia kompletnych osiem! Wiek XVII błyszczy
się tu i mieni – kapie złotem (I.Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996, s.13)
Brandt zainspirowany pamiętnikami Paska upamiętnił wyczyny hetmana już w 1870 r.
w monumentalnym Czarniecki pod Kołdygą (olej, płótno, 95 × 205,5 cm, w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie). Natomiast prezentowany portret konny Czarnieckiego
jest unikatowym, indywidulanym portretem, pędzla Brandta określanego malarzem stepów
koni, zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały dawniej na onych
pobojowiskach (Henryk Sienkiewicz w: I.Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996).
Obraz Hetmana Czarniecki na koniu przywołuje wspomnienia Jana Chryzostoma Paska
o hetmanie: Jakoż był też to człowiek (...) i senator zacny, prawdę mówiący, i żołnierz
nieszanowany w okazyjach, i wódz szczęśliwy. Żałował go król i wojsko wszystko, nawet
ci sami, co z nim emulowali i zazdrościli mu sławy (Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki,
oprac. Władysław Czapliński, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968).
Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił,
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Rodakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach
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A. Strähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama.

Józef Brandt

obraz „Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się

Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował

(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy

Hetman Stefan Czarniecki
na koniu, po 1900 r.

Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej.

olej, tektura, 55 × 45 cm
sygn. p. d.: JB
Na odwrocie orzeczenie prof. dr. Feliksa
Kopery, dyrektora Muzeum Narodowego
w Krakowie, potwierdzającego autorstwo
Józefa Brandta z 19 grudnia 1944 roku.

od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje,
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał tez udział
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują

cena wywoławcza: 150 000 zł

się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu

estymacja: 200 000 – 220 000 zł

kolekcjach na świecie.
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Praca nad „Sobieskim pod Wiedniem” poprzedzona była licznymi studiami i szkicami, tak
charakterystycznymi dla matejkowskiego warsztatu. Pierwsze szkice powstały już w 1879 r.
ale ostateczną wersję Matejko zaczął malować od czerwca 1882 do sierpnia 1883 roku.
Przedstawieniom koni mistrz poświęcał szczególną uwagę. Matejko specjalne te końskie
„modele” dobierał odwiedzając różne stadniny (o czym pisał Gorzkowski w swoim Dzienniku:
studiował konie i w Turcji podczas swego pobytu tam, potem w Gumniskach i indziej i nawet
tutaj w Krakowie, bo w ujeżdżalni wojskowej rysował konie z natury, a chcąc być wiernym
i sumiennym, kazał masztalerzowi tym koniom nadawać ruchy i zwroty potrzebne do obrazu,
które potem chwytał na „płótno” (fragment ekspertyzy p. M.Buyko, cyt. za M.Gorzkowski,
Jan Matejko. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu do końca życia artysty).
Do Jana Sobieskiego znane są szkice olejne Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi
list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683 z 1880 r.
(olej, płótno, 58 × 100, w zbiorach Domu Matejki w Krakowie) oraz Jan III Sobieski pod
Wiedniem (szkic) z 1883 r. (olej na płótnie. 59,5 × 75,5 cm w zbiorach Lwowskiej Galerii
Sztuki). Ponadto istnieje wiele szkiców rysunkowych datowanych około 1880 roku w zbiorach
Domu Matejki (MNK) m.in.: Król Jan Sobieski na koniu; rycerze dworu królewskiego; książę
Karol Lotaryński na koniu, Król Jan Sobieski na koniu; kanonik Denhoff i szereg innych
postaci, Postać króla Jana Sobieskiego w otoczeniu rycerstwa (wszystkie datowane na około
1880 r.).
Prezentowane Studium głowy konia namalowane techniką olejną, datowane ręką mistrza
na 1883 r., jest niezwykle istotnym elementem tworzenia monumentalnego Sobieskiego
pod Wiedniem. Nieznany dotychczas obraz konia Jana III Sobieskiego jest unikatową pracą
Jana Matejki na rynku aukcyjnym.
Czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP
w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem
Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium
w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach,
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z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy.
Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stańczyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania styczniowego,

Jan Matejko

w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję

(1838 Kraków – 1893 tamże)

jako jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach

Studium głowy konia króla
Jana Sobieskiego do obrazu
Jan Sobieski pod Wiedniem,
1883 r.
olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm
dat. p. d.: 17/ I 883
Na odwrocie orzeczenie Kazimierza
Buczkowskiego i Edwarda Łepkowskiego
z dnia 4.06.1963.
Obraz posiada ekspertyzę
p. Małgorzaty Buyko z 2013 r.

1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał złote
medale na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do
Pragi, Budapesztu, Włoch. W następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły kolejne
wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych lat świetności ojczyzny
– Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski
pod Wiedniem 1883 r. Często na swój sposób interpretował karty historii. Dzieła artysty
odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym intensywną barwą.
Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami,
Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już znacznie rzadziej, sceny
rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków i szkiców. W 1873
roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Do grona jego uczniów
należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański.
Matejko przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. Académie des
Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej Akademii Sztuki,

cena wywoławcza: 240 000 zł

oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą do największych polskich

estymacja: 300 000 – 320 000 zł

muzealnych zbiorów.
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To właśnie drzewa były dla Wyczółkowskiego przedmiotem najwyższego przywiązania
i nieustannej tęsknoty, najsilniej działającym bodźcem twórczym (Leon Wyczółkowski,
Listy i wspomnienia, oprac. Maria Twardowska, Wrocław 1960 r., s. 183). Malował je
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począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku, po ostatnie swoje realizacje, stworzone

Leon Wyczółkowski

kilka miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. Świerki, sosny, akacje, wiązy, klony, brzozy,
dęby gościeradzkie, rogalińskie czy te z Białowieży były przedmiotem refleksji, głęboko

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –

odczuwalnym w ich semantycznej treści. Ich wyraz zmieniał się z porą roku, pogodą czy

1936 Warszawa)

porą dnia, odzwierciedlał nastroje i uczucia samego artysty (Wacława Milewska, Drzewa

Świerk,

1924 r.

węgiel, papier, 52,5 × 40 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: L. Wyczółkowski/1924.

i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego, [w:] W kręgu Wyczóła. Bydgoszcz: Muzeum
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. 2013, s. 65). Jak mówił artysta Jestem
dzieckiem lasu i to właśnie drzewa stanowiły ten element przyrody z którym utożsamiał się
najbardziej (Twardowska, op. cit.. 130).
Prezentowana praca wyróżnia się niezwykłą subtelnością monochromatycznej barwy.
Owa fascynacja czernią i bielą była charakterystyczna dla jego twórczości. Jak wspominał:

cena wywoławcza: 13 000 zł

(…) Najbardziej wyszukane kolorowe rzeczy nie biorą mnie. Wolę dać w czarnym całą

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

klawiaturę, od basu do wiolinu (Twardowska, op. cit. str. 130).
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Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.

Jacek Malczewski

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza

(1854 Radom – 1929 Kraków)

i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli

Wróble
olej, płótno, 34,5 × 43 cm
sygnatura zatarta w l. d. rogu

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. Z kolei zwrócił się

cena wywoławcza: 20 000 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

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

Jerzy Kossak

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

(1886 Kraków – 1955 tamże)

w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,

Powrót spod Moskwy
olej, płyta, 33,5 × 30 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/ 1923 (?)

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

cena wywoławcza: 3 600 zł

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

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

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

8

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

6
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Grenadier z woltyżerem,
lata 20-te XX w.
olej, tektura, 47,6 × 38,7 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/192(…)
na odwrocie ekspertyza Feliksa Kopery
z 1944 roku

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

cena wywoławcza: 9 000 zł

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

estymacja: 18 000 – 23 000 zł

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

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

9

7
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-

Zaprzęg
olej, płótno, 60 × 100 cm
sygn. p. d.: I. Zygmuntowicz

Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
jowej, 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. sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”

cena wywoławcza: 8 000 zł

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

estymacja: 15 000 – 22 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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8
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przed polowaniem
olej, płótno, 49 × 97,5 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-

cena wywoławcza: 19 000 zł

towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach

9

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

Teodor Axentowicz

dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP

(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa

Na Gromniczną
olej, płótno, 55,5 × 47 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz

Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r.
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy

cena wywoławcza: 28 000 zł

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

estymacja: 42 000 – 45 000 zł

wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.

12
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10
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu,

ok. 1910

olej, płótno, 43,5 × 60,5 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz
na odwrocie nalepka z odręcznym
napisem: Rektor Akad. Szt. P./ Prof. T./
Axentowicz/ Fragment z Jordanu /
nr kat. 2.
cena wywoławcza: 33 000 zł
estymacja: 42 000 – 45 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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11
Jacek Malczewski

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza

Thanatos
olej, sklejka, 99,5 × 53 cm
sygn. l. d.: J Malczewski (częściowo
zatarta)

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. Z kolei zwrócił się

cena wywoławcza: 55 000 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.

14
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12
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Malarczyk i muza –
Polonia, 1898 r.
olej, płótno, 80 × 63,8 cm
na odwrocie autorska dedykacja z podpisem artysty: Panu Burczowickiemu (?)/
na pamiątkę/ że po Błędnem/ Kole/ Wyjść

Wystawiany i reprodukowany:
Katalog wystawy Jacka Malczewskiego,
Czeladź, Pałac Saturna, 3–8 XI 2014,
s. 1 tytułowa, nr kat. 1, il. na s. 1 (tu jako
Polonia).

mogłem/ z koła błędnego/ długów/ Jacek

cena wywoławcza: 110 000 zł

Malczewski/ 1898/ Sierpień

estymacja: 160 000 – 180 000 zł
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13
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa –
1940 Kraków)

Rozmowa
olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: W. Wodzinowski
na odwrocie potwierdzenie autentyczności
obrazu z 1951 roku wystawione przez
Salon Obrazów Spółdzielnia Pracy
Artystów Plastyków przy Z.Z.P.A.P. z ODP.
[owiedzialnością] UDZ. [iałowca] w Krakowie ul. Wiślna 11

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie

cena wywoławcza: 5 500 zł

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

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

przedstawienia.

16
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Od 1884 r. uczył się malarstwa i rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1888 r.

14

został wyróżniony srebrnym medalem za osiągnięcia w szkole i zdobył II nagrodę w TPSP

Sylweriusz Saski
(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Górale,

1933 r.

olej, płótno, 90 × 134 cm
sygn. i dat. p. d.: Sylw. Saski/1933

w Krakowie. Od 1890 r. studiował w akademii monachijskiej pod kierunkiem O. Seitza.
Wrócił do krakowskiej uczelni, gdzie studiował na Oddziale Kompozycji u J. Matejki. Studia
ukończył zdobywając złoty medal za obraz Karciarze wiejscy. Swoją twórczość malarską
poświęcił głównie motywom związanym z Podhalem. Często malował humorystyczne sceny
rodzajowe, pejzaże tatrzańskie, portrety górali. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły
barwnych strojów oraz wystrojów wnętrz. Dużo wystawiał, najczęściej w krakowskim TPSP
(lata 1890–1908), a także w TZSP w Warszawie (lata 1923–30). W 1929 r. w krakowskim
TPSP odbyła się monograficzna wystawa prac artysty. Obecnie jego obrazy znajdują się

cena wywoławcza: 14 000 zł

w wielu muzeach, m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Krakowa, czy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.
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15
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek)

Pejzaż zimowy
olej, płótno, 60 × 91 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

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

cena wywoławcza: 5 000 zł

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

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

18
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16
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż
olej, płótno, 9 × 16 cm
w świetle passe partout
sygn. p. d.: I. Trusz

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

cena wywoławcza: 3 800 zł

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

estymacja: 5 500 – 7 500 zł

artysty ilustrujące życie Hucułów.
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17

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

Zofia Albinowska-Minkiewiczowa

w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała

(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do

Tulipany w wazonie
olej, sklejka, 48,5 × 53,5 cm
sygn. l. d.: Zofia Albinowska
na odwrocie pieczątka firmy ramiarskiej:
FILIP EBEL / Lwów / ul. Sykstuska 12.

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.

cena wywoławcza: 4 600 zł

Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

20

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

18
Carlotta Bologna
(1909 Gandawa-2001 Kraków)

Portret
olej, płótno, 113 × 76 cm
sygn. p. d.: CBologna
na odwrocie nalepka z Centralnego Biura
Wystaw Artystycznych w Krakowie

Artystka pochodzenia włoskiego. Do Polski przyjechała w 1914 roku wraz z matką, Lotarią
Bologną, harfistką, która dostała angaż w Operze i Filharmonii Warszawskiej jako solistka.
Carlotta początkowo swą przyszłość łączyła z karierą aktorską. Przez trzy lata uczęszczała do
Szkoły Baletowej Janiny Mieczyńskiej, następnie studiowała w Instytucie Filmowym założonego przez Wiktora Biegańskiego, którego poślubiła w 1927 roku. Zagrała kilka filmowych
ról, między innymi w Kobiecie, która grzechu pragnie (1929) i Kobiecie, która się śmieje
(1931). Pod wpływem męża porzuciła karierę aktorki i całkowicie poświęciła się malarstwu.
Studia artystyczne rozpoczęła w 1930 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod
kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego. W 1935 roku wraz z mężem wyjechała do Krakowa,
gdzie kontynuowała naukę w pracowni Wojciecha Weissa w krakowskiej ASP. Dyplom
obroniła w 1938 roku. Jej malarstwo charakteryzowało się indywidualnym podejściem do
zagadnień zarówno tematyki przedstawień, jak i formy. Artystka malowała portrety, martwe

cena wywoławcza: 4 600 zł

natury, pejzaże. W swoich pracach wielokrotnie nawiązywała do metafizycznych aspektów.

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Pierwsza indywidualna wystawa prac artystki odbyła się w 1958 roku w Krakowie.
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19
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu,

lata 1890–1900

olej, płótno, 20 × 35 cm
sygn. l. d.: T.Axentowicz
Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska.
Opisywany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Wokół krakowskiej
„Sztuki”, katalog wystawy MOT, oprac.
A. Kroplewska-Gajewska, Toruń 2000,
s. 24–25.
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, katalog
wystawy MOT, oprac. A. Kroplewska-Gajewska, Toruń 2013, s. 22.

Rzemiosła malarskiego uczył się w 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 1891 r.
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy

cena wywoławcza: 12 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.

22
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20
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Pożegnanie,

1903 r.

olej, płótno, 58,5 × 42 cm
sygn. p. d.: A.Kozakiewicz
na odwrocie napis: Kochanemu An(...)
Szubertowi / Przyjaciel /A.Kozakiewicz/
Warszawa, październik/1903

Początkowo uczył się u Maksymiliana Cerchy, następnie naukę kontynuował w Krakowie
w SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. Następnie wyjechał do Monachium,
gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy.
Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach
historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział.

cena wywoławcza: 55 000 zł

Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.
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21
Wojciech Weiss

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

(1875 Leorda na Bukowinie –

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

1950 Kraków)

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

Dziewczynka na niebieskim
krześle

funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”,

olej, płótno, 71 × 59 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski,
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu,
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912),

cena wywoławcza: 76 000 zł

później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów

estymacja: 95 000 – 110 000 zł

dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.

24
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22
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Akt
olej, płótno, 91 × 71 cm
Wystawiany i reprodukowany:
Roman Kramsztyk. 1885–1942, Żydowski Instytut Historyczny, Galeria Sztuki
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997,
poz. kat. 194, ilustr. s. 214

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno
–Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał
do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą

cena wywoławcza: 110 000 zł

(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany

estymacja: 170 000 – 190 000 zł

przez hitlerowców.

23
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura z jabłkami
olej, płótno, 41 × 54 cm
sygn. p. d.: Jan Cybis

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarzami skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura,
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym

cena wywoławcza: 32 000 zł

tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

z barwa i fakturą.
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24
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Gruszki na talerzu,

ok. 1925 r.

olej, płótno dublowane, 37,8 × 46 cm
Obraz posiada ekspertyzę
Elżbiety Zawistowskiej z 2010 r.
oraz prof. Jerzego Sienkiewicza z 1973 r.
Praca opisana:
Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski, Życie i twórczość, Wrocław 1964 r.,
s. 345, nr kat. 408.
Pochodzenie:
Kolekcja Zbigniewa Werpechowskiego

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

cena wywoławcza: 95 000 zł

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

estymacja: 120 000 – 130 000 zł

malarzy XX wieku.
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25
Stanisław Eleszkiewicz

W 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Mirgorodzie. W latach 1918–1919

(1900 Czutowo koło Połtawy –

służył w kawalerii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Atenach, które

1963 Paryż)

ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzy-

Autoportret,

ok. 1920 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. l. d.: S.Eleszkiewicz

mie. W 1923 roku zamieszkał w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na Salonach
(1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot
Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach figuralnych,
a także i pejzażach. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem.
Swoje kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne

cena wywoławcza: 19 000 zł

brązy, zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Zjednoczonych
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26
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Most w Wenecji
olej, płótno, 60,5 × 46 cm
sygn. p. d.: (zatrata)

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

cena wywoławcza: 13 000 zł

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

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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27
Mela Muter (Melania Mutermilch)

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego

(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla

Pejzaż industrialny
olej, płótno, 88,5 × 64 cm
sygn. p. d.: Muter
na odwrocie szkic portretu kobiety
oraz nalepki z Maxwell Galleries, Fine
Paintings w z San Francisco oraz z Galerie
Gmurzyńska

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

cena wywoławcza: 190 000 zł

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

estymacja: 250 000 – 270 000 zł

także martwe natury.
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Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Wojna mnichów,

1918 r.

gwasz, papier, 35,5 × 24,2 cm
sygn. podwójnie l. d.: Z. STRYJEŃSKA.
Obraz jest ilustracją do utworu Ignacego
Krasickiego Monachomachia, czyli Wojna
mnichów wydanego w 1922 roku przez Wydawnictwo Fala. Projekty ilustracji do tego
poematu zostały reprodukowane i opisane
w katalogu: Zofia Stryjeńska 1871–1976,
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008, repr.
nr VI. 2. I. 2, str. 377.

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że
w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała się za
mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa.
Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu
oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci

cena wywoławcza: 10 000 zł

historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.
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Dożynki Zofii Stryjeńskiej to barwna i pełna życia kompozycja z postaciami żeńców emanującymi energią, rozmachem i wigorem, które według autorki odzwierciedlać miały duchowe

29

wartości polskiego chłopstwa. Artystka, zawdzięczająca swoją sławę twórczo wykorzystywanej

Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Dożynki,

przed 1939 r.

technika mieszana, płótno naklejone na
tekturę, 98 × 72 cm
sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA

ludowości, wielokrotnie podejmowała temat pracy na roli i ludowych świąt.
Stryjeńska tak opisuje początki swojej fascynacji folklorem zrodzonej w dzieciństwie,
wspominając spacer z ojcem po krakowskim rynku: Przeciskaliśmy się między tym tłumem
złożonym z postaci ludowych, tak niezrównanego piękna, wdzięku i gestu, stylu niespotykanego, że tam, na tym rynku krakowskim, zakiełkowały mi w myśli pierwsze zarysy
postaci bogów słowiańskich i niejasne przeczucie wielkiej kiedyś rezurekcji Słowian, których
przodownicą będzie Polska.
Literatura:

cena wywoławcza: 30 000 zł

Z. Stryjeńska, Chleb prawie że powszedni. Pamiętnik. Przygotowała do druku, wstępem,

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

przypisami i indeksem opatrzyła M. Grońska, Warszawa 1995, t. 1–2.
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30
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Chłopiec z kotkiem,

1938 r.

olej, płótno, 76 × 62 cm
sygn. p. g.: Kanelba/1938

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r.
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA . We wczesnym okresie twórczości nawiązywał
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki

cena wywoławcza: 22 000 zł

ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą i wyszukaną kolorystyką.
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Rudowłosa,

1951 r.

olej, płótno, 24 × 16,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Kisling / 1951
Na odwrocie nalepka z galerii Cadres
E. Bouche z Chabreloche z odręcznym
napisem: 5F 35X27/Ref?beige
Obraz posiada potwierdzenie autentyczności Jeana Kislinga, syna malarza.

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody.
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety

cena wywoławcza: 80 000 zł

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

estymacja: 110 000 – 120 000 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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32
Eugeniusz Arct

W latach 1918–20 odbył studia artystyczne w Kunstgewerbeschule w Lucernie, pod

(1899 Odessa – 1974 Warszawa)

kierunkiem Van Moosa. W latach 1923–30 kontynuował naukę w Akademii warszawskiej

Kazimierz nad Wisłą,

1935 r.

olej, sklejka, 47,5 × 54,5 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Eugeniusz Arct/ 1935

u T. Pruszkowskiego. Był członkiem ugrupowania Szkoła Warszawska, ZAP oraz ZPAP.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę pedagogiczną, prowadząc zajęcia z rysunku.
W 1946 roku został profesorem warszawskiej ASP. Od 1930 roku wystawiał swoje prace
ze Szkołą Warszawską, której był także współzałożycielem. Ponadto brał udział w wystawach
IPS, bloku ZAP oraz w pokazach polskiej sztuki za granicą. Był laureatem nagród i wyróżnień.
Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach za granicą. Malował martwe natury, widoki

cena wywoławcza: 8 000 zł

miejskie, głównie Warszawy, oraz przede wszystkim barwne, inspirowane impresjonizmem

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pejzaże (przede wszystkim z Kazimierza Dolnego i Szczawnicy).
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33
Fryderyk Pautsch

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego,

(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamieszkał

Jarmark huculski
olej, płyta, 46,5 × 74,5 cm
sygn. p. d.: F.Pautsch

we Lwowie. W latach 1912–1919 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

cena wywoławcza: 25 000 zł

twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował pejzaże,

estymacja: 32 000 – 35 000 zł

sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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34
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Wóz z sianem
olej, sklejka, 30 × 40 cm
sygn. l. d.: Leszek Piasecki

Malarstwa uczył się we Lwowie w Szkole Przemysłu Artystycznego. Prywatne lekcje rysunku
pobierał u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. W okresie
1946–52 studiował w krakowskiej Akademii, pod kierunkiem takich artystów jak: Fryderyk
Pautsch, Ignacy Pieńkowski, Jerzy Fedkowicz. Wiele nauczył się w pracowni Jerzego Kossaka,
z którym też łączyła go serdeczna przyjaźń. Współpracował z tygodnikiem Panorama. Był
również konserwatorem obrazów. W 1974 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zamieszkał na

cena wywoławcza: 2 800 zł

stałe. Związany ze Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha“, której był prezesem w latach

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

1985–86. Swoje prace prezentował w Krakowie, Warszawie, Wiedniu, Moskwie.
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Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał
w Warszawie. Co roku odbywał malarskie podróże, między innymi na Ukrainę, której plenery

35

oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe

Stanisław Masłowski
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Powrót z karczmy,

1918 r.

olej, płótno, 71 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW
MASŁOWSKI 1918

z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta
mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do
Paryża, w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi zagranicznymi podróżami, artysta
równie często brał udział w plenerach w kraju. Artysta brał czynny udział w warszawskim
życiu artystycznym – był członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société
Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą
cześć artystycznego dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach
scen rodzajowych, umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety.
Największą sławę przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się

cena wywoławcza: 15 000 zł

na wystawach TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu.

estymacja: 25 000 zł – 30 000 zł

Artysta miał również indywidulane wystawy.
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36
Zygmunt Rozwadowski

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Matejki,

(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

następnie latach 1892–1893 w Monachium w prywatnej szkole A. Ažbego. Jeszcze w czasie

Mleczarz,

1906 r.

olej, płyta, 33 × 44 cm
sygn. i dat. l. d.: Z.Rozwadowski 1906.
na odwrocie nalepka z TPSP we Lwowie
z 1906 r.

swoich studiów wystawiał swoje prace we Lwowie i Krakowie. Po studiach przeniósł się do
Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. W tym czasie pracował również przy dekoracjach w lwowskim Teatrze Miejskim. W okresie I wojny światowej
wstąpił w szeregi Legionów Polskich. Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował
głównie w oleju skupiając się przede wszystkim na scenach batalistycznych, w szczególności
nawiązujących do czasów powstania listopadowego oraz okresu napoleońskiego. W jego
twórczości pojawiają się również liczne sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Wielokrotnie

cena wywoławcza: 12 000 zł

pracował przy tworzeniu panoram, między innymi wraz z Wojciechem Kossakiem oraz

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Janem Styką malował „Panoramę Racławicką”.
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37
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-

Wyjazd na polowanie
olej, płótno, 47 × 65 cm
sygn. p. d.: I. Zygmuntowicz

Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach
jowej, 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. sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”

cena wywoławcza: 5 500 zł

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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38
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Pejzaż z samotnym drzewem
akwarela, papier, 21 × 26 cm
napis p. d.: Lwów Łyczaków
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł

39
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkic pejzażu ze świerkiem
akwarela, ołówek, papier,
29 × 19 cm w świetle passe-partout
na odwrocie szkice kury, konia, maku
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł
Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego
Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje
rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława
Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne
w Wiedniu, które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch
I wojny światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 1919–1923
kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem Ignacego
Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów
podjął pracę jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we
Lwowie. W twórczości artysty najczęściej pojawia się motyw konia
oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył głównie
w technice akwareli.
42
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40
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Pejzaż jesienny
olej, płyta, 35 × 44,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/ 19
(…?)

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

cena wywoławcza: 7 500 zł

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

estymacja: 16 000 – 19 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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41
Wojciech Weiss

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

(1875 Leorda na Bukowinie –

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

1950 Kraków)

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

Cyklameny
olej, płótno, 49 × 38 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na odwrocie: „malowałem / WW”

w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”,
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski,
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu,
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912),

cena wywoławcza: 22 000 zł

później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Studium z naturą
olej, tektura, 33,5 × 48 cm
sygn. l. śr.: a.Karpiński
na odwrocie autorski napis: W.P /
„Studym z naturą” / mal. a.karpiński /
Kraków Floriańska 19

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

cena wywoławcza: 15 000 zł

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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W 1867 roku rozpoczął naukę rysunku u Wojciecha Gersona, którą kontynuował w jego
warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1875–77 studiował w monachijskiej Akademii
w pracowniach A. Strähubera oraz W. Lindenschmita. Następnie swe artystyczne studia

43
Antoni Piotrowski

kontynuował już w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po
ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Paryskich (1880 r. i 1881 r.). Po powrocie do kraju, w Krakowie otworzył własną szkołę, w której
nauczał malarstwa. Do grona jego uczniów należeli m.in.: O. Boznańska, J. Malczewski oraz

(1853 Nietulisko Duże – 1924

H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent

Warszawa)

wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg

Przed polowaniem
olej, płótno dublowane, 65 × 100 cm
sygn. l. d.: A.PIOTROWSKI

powstania Bułgarów przeciwko Turkom. Jego malarska twórczość, głównie związana z nurtem
realistycznym, to przede wszystkim przedstawienia pejzaży oraz kompozycji z sielankowymi
scenkami rodzajowymi z wiejskimi motywami. Artysta sięgał także po sceny historyczne,
głównie związane z powstaniem styczniowym. Był również znakomitym portrecistą. Jego prace
były wystawiane na wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych. Obrazy Piotrowskiego

cena wywoławcza: 38 000 zł

należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie,

estymacja: 50 000 – 55 000 zł

Szczecinie, Krakowie, Łodzi.
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Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska –
1922 Kraków)

Pejzaż wiejski,

ok. 1880 r.

olej, płótno, 66 × 97 cm
sygn. p. d.: AG
Obraz posiada ekspertyzę Adama
Konopackiego.

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

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

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba

45
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Skały na morzu
olej, tektura, 28,5 × 37 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: ST. GAŁEK

ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem.
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego

cena wywoławcza: 3 800 zł

krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego.
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do

Bronisława Rychter-Janowska

Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa.

(1868 Kraków – 1953 tamże)

Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas

Wezuwiusz
olej, tektura, 15,5 × 22,5 cm
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA.

pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie.
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni.

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

przedstawieniach dworków.
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Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno
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–Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał

Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Staw,

przed 1913 r.

olej, płótno, 63 × 84 cm
sygn. p. d.: R.Kramsztyk
na odwrocie naklejka wystawowa z TPSP
w Krakowie z tytułem pracy

do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą

cena wywoławcza: 62 000 zł

(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

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

Pałacyk w świetle księżyca
z cyklu: Szkice olejne z Krymu
(z lat 1893–1897)
olej, płótno naklejone na tekturę,
21 × 34,5 cm
na odwrocie nalepka z wystawy
pośmiertnej prac artysty TPSP w Krakowie
z tytułem pracy oraz numerem 2054/12,
a także napisy: Krym/ F. Ruszczyc
i numery Z 12, I/47
Wystawiany:
1937 Wilno, pierwsza wystawa pośmiertna Ferdynand Ruszczyc 1870–1936
1937 Warszawa, TZSP, j.w.
1937/38 Kraków, TPSP, j.w.
Opisywany:
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Katalog wystawy pośmiertnej, Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
listopad-grudzień 1937, str. 28.

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

cena wywoławcza: 31 000 zł

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

estymacja: 39 000 – 42 000 zł

także sceny alegoryczne i fantastyczne.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

51

49
Jan Mroziński
(1890 Wadowice – 1960 Poznań)

Pejzaż
olej, płótno, 65 × 80 cm
sygn. p. d.: JMroziński
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

W latach 1908–1912 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach Józefa Unierzyskiego
i Wojciecha Weissa. W 1908 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie
studiował historię sztuki. W 1919 przeniósł się do Poznania, gdzie zamieszkał już na stałe.
Brał czynny udział w poznańskim życiu artystycznym. Przynależał do stowarzyszenia artystów
poznańskich Świt i Grupy Wielkopolskich Artystów Plastyka. Artysta w swojej twórczości
malarskiej głównie przedstawiał pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety. Pracował głównie

cena wywoławcza: 3 600 zł

w technice oleju, akwareli. Swoje prace pokazywał na wystawach w Warszawie, Krakwie,

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Łodzi, Lwowie.
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W latach 1913–14 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni J. Malczewskiego; następnie zaś, w okresie 1915–1922, w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych
u E. Trojanowskiego. Edukację artystyczną uzupełniał w pracowni A. Archipenki w Berlinie.

Aleksander Rafałowski

Przebywał także w Paryżu. Należał do awangardowych ugrupowań, których był jednocześnie

(1894 Warszawa – 1980 tamże)

współzałożycielem, „BLOK” (1924–1926) oraz „PRAESENS” (1926–29). Twórczość swoją

Pejzaż zimowy z okolic
Kazimierza, lata 30-te XX w.
olej, płyta, 54 × 74 cm
sygn. p. d.: a. Rafałowski

prezentował regularnie, począwszy od roku 1911, podczas ogólnopolskich wystaw. Brał
udział w wystawach zagranicznych, m.in. w Berlinie, Nowym Jorku, Paryżu, Brukseli,
Amsterdamie i w Pekinie. Miał też szereg pokazów indywidualnych, m.in. w Warszawie,
Paryżu i Rzymie. W latach 1946–1965 był profesorem w warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W 1961 r. odbyła się w Warszawie wystawa z okazji 50-lecia twórczości artysty.
Malował przede wszystkim martwe natury oraz pejzaże, początkowo eksperymentując

cena wywoławcza: 9 000 zł

w zakresie abstrakcji, z czasem zwracając się ku malarstwu figuratywnemu. Zajmował się

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

również scenografią.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)
Obraz dwustronny:

Martwa natura z karafką,

1946 r.

olej, płótno, 40,5 × 26 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: 1946 / Terlikowski

Kwitnące drzewa,

1942 r.

olej, płótno, 40,5 × 26,5 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Terlikowski / 1942

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

cena wywoławcza: 7 500 zł

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

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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Świat widzialny czy wyobrażalny jest tylko pretekstem dla mnie do stworzenia obrazu.
Elementy biorę ze świata mnie otaczającego, wiążę je w całość nie na zasadzie ich przedmiotowych właściwości, ale raczej jako czystą konstrukcję. Przedmioty i kształty ludzkie
mogą być dowolnie deformowane, jeśli wymaga tego ekspresja kompozycji. Nie zawsze
zdaję sobie sprawę, jak ma wyglądać moja praca w ostatecznym stadium. Raz mam
wyraźną wizję, nawet do najdrobniejszego szczegółu. Czasem udaje mi się to osiągnąć,
a w innym wypadku zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie musi być zamkniętą całością
sam w sobie, czy linearnie traktowany, czy światłocieniowo. Kompozycja musi być zwarta,
a założenie dekoracyjne.
Tymon Niesiołowski – wypowiedź artysty z 14 II 1957 [w:] Współcześnie malarze polscy,
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red. S. Samborski, H. Stażewski, M. Włodarski, L. Grabowski, Warszawa 1957, str. 12
Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie

Tymon Niesiołowski

był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie

(1882 Lwów – 1965 Toruń)

działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku

Martwa natura z rękawiczkami,
1958 r.
olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: Tymon 58
na blejtramie dwie autorskie naklejki,
jedna z opisem prezentowanej pracy,
druga z tytułem: „Portret nagiej dziewczyny”/73x60

zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po
II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku na
Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę.
W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób
adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze
secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina
czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach
30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał
się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą

cena wywoławcza: 25 000 zł

portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską plamą barwną ograniczoną

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

wyraźnie zaznaczonym konturem.
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Theodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Nad Motławą,

lata 20-te XX w.

olej, sklejka, 56 × 79 cm
sygn. p. d.: TH.URTNOWSKI
na odwrocie dedykacja i data 18 XII 1928

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

cena wywoławcza: 6 000 zł

w sąsiedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością w stonowanej ciepłej

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

kolorystce urzeka swoją wyjątkowością.
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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
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1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie

Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Toruń,

1921 r.

akwarela na podrysowaniu ołówkiem,
papier; 48,5 × 89,5 cm
sygn. i dat. l. d.: JFałat Toruń 921

założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago,
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor,

cena wywoławcza: 35 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

najwybitniejszych artystów polskich.
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Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół Św. Anny w Warszawie
olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

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

cena wywoławcza: 16 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 23 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

58

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

56
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Warszawa
olej, płótno, 35 × 50,5 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński
cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 23 000 zł
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Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940

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

Kraków)

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

Dwie dziewczyny
olej, płyta, 36 × 49,5 cm
sygn. p. d.: WWodzinowski

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

cena wywoławcza: 9 000 zł

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

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

przedstawienia.

60

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

58
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Targ na Ukrainie,

przed 1935 r.

olej, tektura, 66 × 91,5 cm
sygn. i dat. p. d.: FPautsch (?)
na odwrocie naklejki wystawowe: z lwowskiego (?) TPSP z 1935 r. z opisem pracy:
Pautsch Fryderyk / pejz. z Kos. Rzeka
[...] o zach. oraz z nalepka weneckiego
Biennale z 1936 roku

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego,
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamieszkał
we Lwowie. W latach 1912–1919 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

cena wywoławcza: 29 000 zł

twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował pejzaże,

estymacja: 37 000 – 42 000 zł

sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii.

Jerzy Kossak

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

(1886 Kraków – 1955 tamże)

w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,

Na prerii,

1930 r.

olej, płyta, 50 × 77,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak / 1930

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

cena wywoławcza: 12 000 zł

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

62

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie
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pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra

Wojciech Kossak

Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu

(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Żołnierz na koniu,

1916 r.

akwarela, gwasz, papier, 26,5 × 36,5 cm
w świetle passe partout
sygn. i dat. p. d.: W. Kossak / 1916

w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako

cena wywoławcza: 20 000 zł

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

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret z figurką Chrystusa
olej, płótno, 94 × 65 cm

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

cena wywoławcza: 80 000 zł

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

estymacja: 95 000 – 100 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci
olej, tektura, 17,5 × 38 cm

dziecka przemawia prawda, piękno, dobroć

sygn. l. d.: Wlastimil/ Hofman

– to zwierciadło śmierci, tej śmierci, z którą
tak często można spotkać w moich obra-

[…] dzieci podobnie jak Biblia, są pretekstem do pokazania tego czy tamtego […].
Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci,
Ossolineum, Wrocław 1971 r.

Namalowane dzieci są jednym z najbardziej

zach […] Na ich twarzach nie ma masek,

charakterystycznych motywów w twórczości

a przecież twarz ludzka jest podstawowym

cena wywoławcza: 14 000 zł

artysty. Jak wspominał Hofman: Ustami

tworzywem w większości moich kompozycji

estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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Feliks Michał Wygrzywalski

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

(1875 Przemyśl – 1944 okolice

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

Rzeszowa)

w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz

Modlitwa
olej, płótno, 49,5 × 70 cm
sygn. p. d.: F. M. Wygrzywalski

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

cena wywoławcza: 13 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl-1944 okolice Rzeszowa)

Arabowie,

1907 r.

olej, sklejka, 24,5 × 35 cm
sygn. i dat. l. d.: F.M.Wygrzywalski 1907
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny

Rafał Malczewski

światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-

(1892 Kraków – 1965 Montreal)

wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”.

Pejzaż górski z jeziorem
akwarela, ołówek, papier, 27 × 36,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu,
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim.
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury.

cena wywoławcza: 9 500 zł

Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zachód słońca nad morzem
olej, tektura, 48,5 × 33,5 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

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

cena wywoławcza: 4 600 zł

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

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Już we wczesnych latach młodości artystka przejawiała zdolności malarskie. W 1901 roku
Maria poślubiła hrabiego Jerzego Kornela Wodzickiego, z którym w 1904 roku wyjechała do
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Wiednia, gdzie szlifowała swoje artystyczne umiejętności. Następnie w Paryżu, uczęszczała
na malarskie kursy. W międzyczasie Wodzicka odbyła wiele artystycznych podróży. Formalnie,
artystka nigdy nie ukończyła żadnej uczelni malarskiej. W 1913 roku wraz z mężem prze-

Maria Wodzicka

prowadziła się do Lwowa, gdzie aktywnie uczestniczyła w tamtejszym życiu artystycznym.

(1878 Lwów – 1966 tamże)

Jeszcze w tym samym roku uczestniczyła w wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Portret damy
olej, płótno, 103 × 62 cm
sygn. p. d.: M.Wodzicka

W kolejnych miesiącach swoje prace prezentowała m.in. na Salonie Wiosennym w Pałacu
Sztuki w 1914 roku. Pomimo wybuchu I wojny światowej, Wodzicka nie zaprzestaje pracy
artystycznej, a swoje prace wystawia na kolejnych wystawach organizowanych przez lwowskie
TPSP. Wystawiała również ze Związkiem Artystek Polskich. Twórczość artystki pełna jest
portretów ukazujących w dystyngowanych pozach hrabianki. Malowała również sceny

cena wywoławcza: 6 500 zł

rodzajowe oraz pejzaże, budowane stonowaną gamą barwną. Z czasem do szeregu motywów

estymacja: 10 000 – 11 000 zł

dołączyły również tematy huculskie.
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Od 1884 r. uczył się malarstwa i rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1888 r.
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został wyróżniony srebrnym medalem za osiągnięcia w szkole i zdobył II nagrodę w TPSP
w Krakowie. Od 1890 r. studiował w akademii monachijskiej pod kierunkiem O. Seitza.

Sylweriusz Saski

Wrócił do krakowskiej uczelni, gdzie studiował na Oddziale Kompozycji u J. Matejki. Studia

(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Dziewczynka z koszykiem,

1930 r.

olej, płótno, 76 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Sylw. Saski/1930

ukończył zdobywając złoty medal za obraz Karciarze wiejscy. Swoją twórczość malarską
poświęcił głównie motywom związanym z Podhalem. Często malował humorystyczne sceny
rodzajowe, pejzaże tatrzańskie, portrety górali. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły
barwnych strojów oraz wystrojów wnętrz. Dużo wystawiał, najczęściej w krakowskim TPSP
(lata 1890–1908), a także w TZSP w Warszawie (lata 1923–30). W 1929 r. w krakowskim
TPSP odbyła się monograficzna wystawa prac artysty. Obecnie jego obrazy znajdują się

cena wywoławcza: 4 800 zł

w wielu muzeach, m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Krakowa, czy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.
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Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski –
1943 Sobibór)

Kwiaty w wazonie
olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. p. d.: A.Weinbaum

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach.
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie,

cena wywoławcza: 22 000 zł

urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje

estymacja: 35 000 – 38 000 zł

figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.
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70
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Maki
olej, płótno, 81,5 × 61 cm
sygn. l. d.: MENKES

Martwe natury z kwiatami były jego ulubionym tematem w twórczości Menkesa, w którym
wielokrotnie eksperymentował z różnymi środkami formalnymi. Prezentowana praca pochodzi
okresu jego pobytu w Nowym Jorku, dokąd wyjechał w 1935 roku i ostatecznie osiadł
na stałe. Zapewne została namalowana w jego pracowni w Riverdale. Zrównoważone
wielokierunkowe linie, geometryzacja formy, kontrastowe zestawienie ze sobą barw, pokazuje
znakomity kunszt malarski artysty i jego wyczucie formy. Wszystkie elementy obrazu tworzą
niezwykłą harmonię, której wyjątkowość dostrzegali również współcześni mu malarze i krytycy.
Jak pisał Konrad Winkler jego twórczość to harmonizowanie dysonansów barwy, żonglerka
kontrastem kolorów o tonacjach niezwykłych, czasami w obrębie jednej i tej samej gamy

cena wywoławcza: 68 000 zł

– obok upraszczania formy w sposób prymitywny, prawie nonszalancki (K.Winkler, Droga,

estymacja: 85 000 – 90 000 zł

1931, nr 2, s.171–172).
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Motyw drogi: Kraków – Kalwaria
Zebrzydowska, 1907 r.
olej, tektura, 34 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. d.: a. Karpiński/ 1907
na odwrocie autorski opis piórem: Motyw
drogi – Kraków / Kalwarya Zebrzydowska
/ miejsce odpustowe-/ mal. a. Karpiński –
Kraków, z 1907-/ ul. Floriańska 19/6

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

cena wywoławcza: 18 000 zł

tajemniczości. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach wyrazu –

estymacja: 25 000 – 27 000 zł

suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroką plamę barwną.
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Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Żółte róże
olej, tektura, 68,5 × 48,5 cm
sygn. p. d.: MISKY

Studia malarskie odbył w latach 1902–1910 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
w pracowniach najwybitniejszych polskich artystów: Floriana Cynka, Józefa Mehoffera,
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Był również uczniem Jana Stanisławskiego.
Naukę uzupełniał w Dreźnie, Paryżu, Lipsku i Berlinie. Od 1907 roku był nauczycielem
rysunku w krakowskiej I Szkole Realnej, w późniejszych latach pełnił funkcję inspektora
nauki i rysunku w szkołach średnich na terenie Galicji. Misky przynależał do Cechu Artystów
Plastyków Jednoróg w okresie 1927–1930. Twórczość artysty to przede wszystkim pejzaże
marynistyczne oraz widoki wsi, miast. Sięgał także po motywy scen rodzajowych, martwych

cena wywoławcza: 7 000 zł

natur, portrety i akty. W swoich pracach wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli.

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

Uprawiał również grafikę.
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Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Krajobraz przed burzą,

1919 r.

olej, płyta, 64 × 101 cm
sygn. i dat. p. d.: D.Thomassin/München
1919

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Początkowo, w latach 1877–1881, kształcił się w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium,
gdzie był uczniem G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo
w monachijskiej akademii pod kierunkiem W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem
artystycznym, będąc jednocześnie w bliskim kontakcie z kolonią artystów w Dachau. Należy
do najbardziej znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu wieków. Malował
głównie w technice olejnej – nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, sceny

cena wywoławcza: 19 000 zł

z życia rybaków i epizody z polowań. Jego prace znajdują się w najlepszych kolekcjach

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

malarstwa m. in. w Nowej Pinakotece w Monachium.
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Joseph Jansen
(1829 Aachen – 1905 Düsseldorf)

Pejzaż z zamkiem
olej, płótno, 94 × 131 cm
sygn. p. d.: Jos. Jansen/Düsseldor.

Był uczniem Johanna Wilhelma Schirmera, u którego pobierał nauki od 1836 roku w Akademii
Sztuki Pięknych w Dusseldorfie. Twórczość malarska Jansena to przede wszystkim pejzaże
ze sztafażem utrzymane w romantycznym charakterze, przedstawiające malownicze okolice
znad Mozeli i Renu oraz Bawarii. Artysta z dużym pietyzmem oddawał klimat i nastrój
miejsc, które sam odwiedzał. Swoje obrazy budował stonowaną kolorystyką, modelowaną
rozproszonym światłem. Z niezwykłą dbałością ukazywał wszelkie szczegóły rysunku. Swoje

cena wywoławcza: 19 000 zł

prace Jansen prezentował na wystawach w Dusseldorfie i Berlinie. Jedno z jego dzieł znalazło

estymacja: 25 000 – 28 000 zł

się w kolekcji cesarza Wilhelma I.
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Malarz nieokreślony
(XIX w.)

W karczmie
olej, płótno, 49 × 70 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
78
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76
Adolf van der Venne
(1828 Wiedeń – 1911 Schweifurt)

Odpoczynek w zagrodzie,

1858 r.

olej, płótno, 29,5 × 38 cm
sygn. i dat. l. d.: A. van der Venne. 858.

Artysta austriacki znany przede wszystkim jako malarz koni i scen rodzajowych. Pochodził
z rodziny emigrantów holenderskich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.
Swoje obrazy pokazywał przede wszystkim na wystawach austriackiego Kunstvereinu.

cena wywoławcza: 4 600 zł

W latach późniejszych wyjechał do Monachium, gdzie również brał aktywny udział w życiu

estymacja: 6 500 – 8 500 zł

artystycznym. Jego prace znajdują się w wielu muzeach na całym świecie.
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Georg Anton Rasmussen
(1842 Stavanger–1914 Berlin)

Fiord Geiranger,

1910 r.

olej, płótno, 63 × 96,5 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Rasmussen. Bergen
1910
na krośnie odręczny napis: Motiv
Geirangerfjord

Student akademii sztokholmskiej, a następnie düsseldorfskiej w pracowni O. Achebacha
i H. Gudego. Początkowo mieszkał w Düsseldorfie, a od 1899 r. w Berlinie. Wielokrotnie
wystawiał swoje obrazy, m.in.: w Bergen, Chemnitz, Dreźnie, Elberfeld i Królewcu. W jego
twórczości dominują pejzaże, jednak prawdziwą fascynacją artysty były norweskie fiordy.
Te rodzime krajobrazy malował z wielką pasją i osiągnął w nich prawdziwe mistrzostwo.

cena wywoławcza: 12 000 zł

Dominujące, majestatyczne góry skontrastowane ze spokojną taflą wody to charakterystyczne

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

motywy malarstwa Rasmussena.
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78
Julius Schönrock
(ur. 1835 Gdańsk – 1878)

Wiejski pejzaż
olej, deska, 15,5 × 30,5 cm
sygn. l. d.: J. Schönrock
cena wywoławcza: 2 600 zł

Rozpoczętą w Królewcu edukację artystyczną kontynuował w akademii berlińskiej pod

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

kierunkiem A. W. Schimera. Specjalizował się w malarstwie pejzażowym.
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Wojciech Korneli Stattler
(1800 Kraków – 1875 Warszawa)

Portret kobiecy
olej, płótno dublowane, 65 × 53 cm
niesygnowany
Prezentowany obraz to znakomity portret
kobiety, należy do unikatowych obrazów
na rynku aukcyjnym.

Artysta był studentem SSP w Krakowie w latach 1816–1818. Jego profesorami byli J. Brodowski, J. Peszka, pobierał równeiż nauki u F. Lampiego. Lata 1818–1830 to kontynuacja
edukacji w rzymskiej Akademii św. Łukasza, m. in. u A. Pozzo. Uczył się też w Akademii
Wiedeńskiej, w Wenecji, pobierał lekcje u A. Canovy, V. Commucciniego i B. Thorvaldsena.
Malował portrety Potockich, Czartoryskich, Mickiewicza, Słowackiego, Fredry. Był wykładowcą
na macierzystej uczelni w Krakowie w latach 1831–1857. Zainicjował zajęcia rysunku

cena wywoławcza: 25 000 zł

z żywego modela. Jego uczniami byli A. Kotsis, J. Matejko. Odbył wiele podróży do Włoch,

estymacja: 50 000 – 70 000

Wiednia, Francji. W 1870 r. zamieszkał w Warszawie.
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Pierwsze wzmianki o artyście dotyczą 1855 roku, kiedy to w Warszawie Przepiórski miał

Lucjan Przepiórski

zakład fotograficzny. Jego fotografie cechowało mistrzowskie podkolorowaniem w technice

(1830 Wilno – 1911 Paryż)

Zabawy dziecięce,

1891 r.

olej, płótno, 85,5 × 55 cm
sygn. i dat. l. d.: Lucien Przepiorski / Paris
1891

akwareli. Jeszcze w tym samym roku wyjechał na Wileńszczyznę, gdzie zajmował się
malowaniem portretów oraz obrazów dla kościołów. Następnie wyjechał do Petersburga
(1857 rok), gdzie studiował w tamtejszej akademii, a w Ermitażu zajmował się kopiowaniem
dzieł dawnych mistrzów. W 1858 roku otrzymał tytuł „niekłasnyj chudożnik” za obraz
przedstawiający portret pani Wizgird. Uczestniczył w powstaniu styczniowym, w czasie
którego stracił nogę. Od 1864 rok związał się z Paryżem. Wystawiał swoje prace na paryskich
Salonach. W 1889 roku zdobył brązowy medal na Wystawie Światowej w Paryżu. Przepiórski

cena wywoławcza: 15 000 zł

sławę zdobył głównie jako znakomity portrecista. Malował również martwe natury, akty

estymacja: 25 000 – 30 000

i wnętrza.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

83

81
Tapiseria ścienna
– werdiura krajobrazowa
Niderlandy lub Francja, XVII/XVIII w.
wełna na osnowie lnianej,
wym. 215 × 315 cm
Tapiseria przedstawia pejzaż leśny
z przedstawieniami myśliwego z psem,
myśliwego z sokołem, w górnej partii
fantazyjne ptaki, a wśród drzew elementy
architektury.
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
84
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82
Adam Malinowski
(1823 Lublin – 1892 Warszawa)

Nokturn
olej, deska, 38 × 69 cm
sygn. i dat. l. d.: Adam Malinowski | Vien
1872 Helgoland
na odwrocie napis po prawej stronie
u dołu: M 27|Adam Malikowski 1872
Helgoland: na odwrocie po lewej stronie
u góry: 5531.497

Malarz, dekorator teatralny. W gimnazjum w Lublinie uczył się rysunku pod okiem Izydora
Urbańskiego. W 1851 roku pracował w charakterze pomocnika w dekoratorni Teatrów
Rządowych w Warszawie. W 1864 roku rozpoczął pracę w Wiedniu w dekoratorni teatrów
cesarskich. W 1873 roku objął stanowisko naczelnego dekoratora Warszawskich Teatrów
Rządowych: Wielkiego, Rozmaitości i Letniego. Malinowski zajmował się również malarstwem sztalugowym. Malował przede wszystkim pejzaże wiejskie, leśne. Rzadziej w jego
twórczości pojawiają się portrety, sceny rodzajowe. Obrazy jego znamionuje mistrzowski

cena wywoławcza: 13 000 zł

dbałość o rysunek i szczegół. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w Salonie Krywulta

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

i w krakowskim TPSP, a przede wszystkim w warszawskiej Zachęcie.
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Prezentowany obraz jest jedynym zachowanym obrazem artysty z cyklu nadbałtyckiego. Ów cykl namalowany w latach 1887–1890 znany jest zaledwie z czterech
obrazów reprodukowanych z końcem XIX wieku w „Tygodniku Ilustrowanym”
i w „Kłosach” (Rybacy,1887, repr. Kłosy, 1889, nr 1223, s.105; Nad morzem,
1887–1890, repr. Tyg. Ilustr, 1891, nr 71, s.299, Nad Bałtykiem (Rybacy)
[ok. 1887–1890], repr. Tyg. Ilustr,1891, nr 79, s.8; Nad brzegiem morza [ok.
1887 – 1890], repr. Tyg. Ilustr. 1890, nr 18, s. 285.
Wankie, zapewne pod wpływem kontaktów z Aleksandrem Gierymskim,
podróżował na wybrzeże Bałtyku. Owe plenery wpłynęły inspirująco na jego
twórczość, która stała się bliższa naturalizmowi. Malował życie prostych, ubogich
ludzi zajętych pracą na brzegu morza. „Podejmując temat pracy w serii swoich
wczesnych rybackich obrazów, Wankie względem formy i klimatu emocjonalnego
daleki jest jeszcze od dzieł tych artystów (domyśl. Wilhema Leibla i Maxa Libermanna). Wywołują one natomiast skojarzenia z niektórymi obrazami Aleksandra
Gierymskiego z jego okresu warszawskiego (1880–1888) jak np. Powiśle czy
Solec, znanych Wankiemu z reprodukcji” (Władysław Wankie 1860–1925.
Wystawa monograficzna. Katalog dzieł istniejących i zaginionych, oprac. L.
Skalska-Miecik, E. Micke, Muzeum Narodowe Warszawa 1989, s. 13, również
jako źródło informacji o zaginionych wspomnianych obrazach: II Obrazy zaginione,
poz. 9,10,11,12, str. 96–99).

83
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Nad Bałtykiem (Kobiety nad
brzegiem morza), lata 1887–1890
olej, deska, 15 × 30 cm
sygn. p. d.: Władysław Wankie

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. Na przełomie
lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe w Warszawie.
Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. Malował

cena wywoławcza: 19 000 zł

pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmował się

estymacja: 28 000 – 33 000 zł

również krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich czasopism.
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W źródłach biograficznych znajdujemy również datę urodzin artysty w 1875 (Czerniowce

Leonard Winterowski
(1868 Czerniowice – 1927 Warszawa)

Karpaty,

1916 r.

olej, płótno, 77 × 115 cm
sygn. i dat. p. d.: Leonard Winterowski/
Karpaty 1916

[Lwów?]), a jego nazwisko pojawia się również jako: Wintorowski. W latach 1895–97
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem L. Loefflera, później
u T. Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace szkolne. Kształcił się także
w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego. Debiutował na wystawie
w Krakowskim TPSP w roku 1897. Wystawiał także we Lwowie, Łodzi, Wiedniu i Berlinie.
Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz-korespondent wojenny.
Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej twórczości malował
portrety, architekturę, nastrojowe pejzaże i sceny rodzajowe. Wszystkie jego malarskie
kompozycje zachwycały doborem barw i odarnieniem wszelkich detali. Później tworzył obrazy

cena wywoławcza: 15 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 22 000 zł

własne szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej.
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85
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 1980
Milanówek k. Warszawy)

Niosąca wodę
olej, tektura, 48 × 68 cm
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI
na odwrocie pieczątka

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

cena wywoławcza: 6 500 zł

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

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Park w Oliwie
olej, tektura, 34,5 × 49 cm
sygn. l. d.: Z.Przebindowski
na odwrocie napis ołówkiem: Prof. Przebindowski /Park w Oliwie (oraz nieczytelna
data)

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował
w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji
i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże.
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy

cena wywoławcza: 3 800 zł

artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie,

estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.
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Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku

87
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Szałas w górach
olej, tektura, 33 × 48 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: ST. GAŁEK

u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem.
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego

cena wywoławcza: 6 500 zł

krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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Eugeniusz
Eibisch
(1896 Lublin –
1987 Warszawa)

Femme au
chemisier vert,

ok. 1930 r.

olej, płótno,
73 × 54 cm
sygn. l. d.: (E)biche?
Wystawiany i reprodukowany:
mnie interesuje
tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch
wystawa w 20. rocznicę śmierci artysty,
12.10.2007 – 15.
12.2007, [red.:] D.
Kubacka, Muzeum
Lubelskie, Lublin
2007, s. 50.
Pochodzenie:
Kolekcja Marka
Roeflera.
cena wywoławcza:
43 000 zł
estymacja:
55 000 – 65 000 zł
92
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Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kaczeńce,

lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm
niesygnowany
Wystawiany i reprodukowany:
mnie interesuje tylko malarstwo.
Eugeniusz Eibisch, wystawa w 20.
rocznicę śmierci artysty, 12.10.2007
– 15.12.2007, [red.:] D. Kubacka,
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s.106
Pochodzenie:
Kolekcja Karola Zolicha

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu,
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-

cena wywoławcza: 22 000 zł

szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował

90

w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP

Szymon Mondzain

Związany z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminckiem

(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Martwa natura z popiersiem,
1925 r.

olej, płótno, 81 × 64,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Mondzain/ 1925.

u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina.
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, galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej
wystawie sztuki w Nowym Jorku w roku 1933. Odbył szereg podróży po Europie. Na
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po

cena wywoławcza: 28 000 zł

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Jan Chrzciciel (portret
J.A.Herbaczewskiego),

ok. 1907 r.

olej, płótno na tekturze, 46 × 33 cm
sygn. p. d.: Hofmann/ Vlastimil
cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 37 000 – 42 000 zł
Nurt religijny w twórczości Hofmana był niezwykle istotny. Sam artysta był człowiekiem głęboko wierzącym, co zawarł w swoim malarstwie
przesyconym młodopolską symboliką. Malował tematy religijne osadzone w polskiej, wiejskiej rzeczywistości. Jego Madonnom ubranym
w serdaki i chusty, oderwanym na chwile od pracy, towarzyszyły dzieci w wiejskich ubraniach i o brudnych stopach. Wielokrotnie jego
modelami byli włóczędzy czy bezdomni z krakowskich przytułków, w ich wyborze zawsze (był) posłuszny instynktowi (B.Czajkowski, Portret
z pamięci, Wrocław 1971). Natomiast portrety osób znanych i zaprzyjaźnionych miały szczególne znaczenie. Analogicznie do portretu
poety Kazimierza Woyczyńskiego pośród chochołów w obrazie „Pieśń o słońcu i wiośnie” z 1908 r. (w zbiorach MNK), sportretowanie
Józefa Albina Herbaczewskiego jako Chrzciciela miało szczególne znaczenia. Zgodnie z testamentową symboliką Chrzciciela jako tego który
przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68–79) postać Jana symbolizuje odnowę i odrodzenie.
Józef Albin Herbaczewski (1876–1944) był wybitnym litewsko-polskim działaczem społeczno-kulturalnym, pisarzem, krytykiem literackim,
a także krzewicielem litewskiego odrodzenia narodowego, określanym ostatnim obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego (w kontekście
współtrwania i odrębności obydwu narodów). Podczas jego pobytu w Krakowie przyjął idee romantyzmu Adama Mickiewicza i Cypriana
Kamila Norwida, stając się gosicielem idei mesjanizmu oraz narodowościowego odrodzenia. W 1904 r. zakłada stowarzyszenie społeczno-kulturalne „Ru–ta”, jednoczące litewskich artystów i studentów, mieszkających w Krakowie. Wyjątkowym osiągnięciem stowarzyszenia jest
wydanie w 1907 periodyku „Gabija“, poświęconemu Antanasowi Baranauskasowi z przedmową Jonasa Basanaviciusa.
v

Prezentowany obraz jest unikatową pracą Wlastimila Hofmana. Charakteryzuje go owa „…uderzająca siła ekspresji, wywołana prostotą,
często wprost brutalną” (Nowy Kurier (przy okazji wystawy „35-lecia pracy twórczej” w 1938 r. w Zachęcie)). Zawiera w sobie ową prostą
prawdę i przesłanie. Jak wspominał artysta: (…) Nie wierzę w sztuce w żadne przepisy i recepty. Treść, uczucie, barwa, rysunek – synteza tego
stanowi dopiero o dziele o jego wartości. W sztuce jest tylko indywidualność, którą następcy, uczniowie, przez początkowe naśladownictwo
przetwarzają pozornie na kierunek. Prawdziwe dzieło musi być – najszczerszą spowiedzią (B. Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław
1971).
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty,

1971 r.

olej, płyta, 79,5 × 27 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska z tytułem
pracy i datą powstania
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego.
Należał do ZPAMiG. Odbył wiele podróży artystycznych, głównie
do krajów europejskich, ale także do Afryki i na Bliski Wschód.
Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem
wielu nagród. Prace artysty znajdują się w muzeach i kolekcjach
prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest
marynistyka. Malował ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki
odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak
pod względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę,
gwasz oraz pastel.
96

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

93
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Bukiet kwiatów
olej, płyta, 77 × 58,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Suchanek

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

cena wywoławcza: 6 500 zł

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

estymacja: 7 000 – 8 500 zł

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

94
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Długie Pobrzeże w Gdańsku
olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: Mokwa

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

cena wywoławcza: 11 000 zł

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

estymacja: 14 000 – 15 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął studia architektoniczne w tamtejszej

Stanisław Chlebowski
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Para rybaków,

1951 r.

olej, płótno, 85 × 64,5 cm
sygn. i dat. p. d.: St. Chlebowski/1951.

Wyższej Szkole Technicznej oraz naukę malarstwa w pracowni A. von Brandisa. Już w 1912 r.
odbyła się indywidualna wystawa jego prac w gdańskiej Katowni. W latach 1915–18
kontynuował naukę w Berlinie w pracowni Lovisa Corintha, zgłębiając tajniki impresjonizmu.
Od roku 1921 regularnie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie zaowocowały
wzbogaceniem środków artystycznych oraz uwrażliwieniem na kolor, co widoczne było
szczególnie w pejzażach i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często podejmowanym przez
artystę tematem. Widoki gdańskich uliczek utrwalał on także w technice pastelu. Poza nimi
chętnie malował martwe natury, kwiaty i owoce. Przy użyciu środków impresjonistycznych

cena wywoławcza: 3 600 zł

wykonywał również portrety. Znaczna część dorobku artystycznego Chlebowskiego uległa

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
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96
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli –
1995 Kraków)

Pejzaż śródziemnomorski
z ruinami
gwasz, papier, 40,5 × 57 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rzepiński

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do grupy
„Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem.
Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył kompozycje budowane
mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste
efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował

cena wywoławcza: 5 500 zł

się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

i portrety.
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Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Autoportret na Harendzie
olej, płótno, 105 × 121 cm
sygn. p. d.: Xancenbach

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego,
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r.
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże,
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy

cena wywoławcza: 22 000 zł

znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

w wielu muzeach w Polsce.
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Mimozy
litografia barwna, 43,5 × 54,5 cm
(odcisk płyty),
sygn. na płycie l. d.: Kisling, dat. p. d.:
New York 1941
numeracja odbitki ołówkiem w l. d.:
44/150
oraz w p. d.: sucha pieczęć: ATELIER/
KISLING wraz z dopisanym ręcznie: Jean
Kisling (syn artysty)

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody.
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety

cena wywoławcza: 1 900 zł

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

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny

Rafał Malczewski

światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-

(1892 Kraków – 1965 Montreal)

wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”.

Kwiaty w dzbanie
akwarela, papier, 54 × 36 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rafał Malczewski

Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu,
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim.
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury.

cena wywoławcza: 8 000 zł

Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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Jacek Pałucha
(ur. 1966 Częstochowa)

Lazurowe wybrzeże,

2015 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat . p. d.: Jacek Pałucha 2015

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu

cena wywoławcza: 2 800 zł

Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

dodatku do Gazety Wyborczej.
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Jacek Pałucha
(ur. 1966 Częstochowa)

Fairway,

2015 r.

olej, płótno, 70 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 2015
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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102
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Pracownia 1,

1986–87 r.

akryl, płótno, 130 × 89 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz
na blejtramie nalepka autorska z tytułem
pracy oraz datą powstania

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki
i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej.
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu,

cena wywoławcza: 10 000 zł

a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

jazzowe.
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103
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż nocny z Paryża
(niebieski), 1997 r.
olej, płótno, 85 × 95 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie napis: JAN SZANCENBACH /
PEJZAŻ NOCNY Z PARYŻA (NIEBIESKI) /
PONT NEUF. PONT DES ARTS / 1997

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego,
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r.
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże,
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy

cena wywoławcza: 18 000 zł

znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

w wielu muzeach w Polsce.
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104
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret Rabina,

1972 r.

olej, płótno, 80,5 × 60,5 cm
na odwrocie opisany: PORTRET/
RABINA/ 60,5 X 80,5/CM MACIEJ /
LACHUR/1972 wzdłuż lewej krawędzi:
OLEJ NA PŁÓTNIE; p. g.: No5

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum

cena wywoławcza: 12 000 zł

Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Polskiego w Warszawie.
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105
Jacek Waltoś

W latach 1957–1963 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

(ur. 1938 Chorzów)

pod kierunkiem Emila Krchy. W później szych latach, 1976–79 pracował na macierzystej

Samuel i głos,

1987/88

olej, płótno, 73 × 96 cm
sygn. i dat. p. d.: Waltoś 88
na odwrocie. l. g.: JACEK | WALTOŚ,
p. g.: SAMUEL I GŁOS | 5 (w kółku)
ILUSTRACJA DO | KS. KK. SAM. I, | III,
2–9 | 1987/8

uczelni jako pedagog. Od 1976 roku jest związany z poznańską ASP. Współzałożyciel
krakowskiej grupy artystycznej „Wprost”. W swojej twórczości głównie zajmuje się malarstwem i rysunkiem (na początku kariery artystycznej, Waltoś zajmował się jeszcze rzeźbą).
Artysta w swojej twórczości głownie przedstawia postać człowieka. Wykorzystując motywy
zaczerpnięte z biblii, literatury, sztuki porusza problemy egzystencjonalne, skupiając się na
takich zagadnieniach jak: miłość, samotność, współczucie, śmierć. Wypowiedź artystyczna
Waltośa układa się w całe cykle zatytułowane m.in.: Przemiany – Androgyne (1962–66),
Pieta w trójnasób (1976–84), Płaszcz miłosiernego Samarytanina (1981–88), Samuel i głos;
Wołanie (1985–99). Jest laureatem wielu nagród, m.in. nagrody im. J. Cybisa z 2002. Jego

cena wywoławcza: 6 500 zł

prace są częścią zbiorów m.in. w Muzeum Narodowego w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie,

estymacja: 8 500 – 10 000 zł

Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

109

106
Andrzej Strumiłło
(ur. 1928 Wilno)

Wielka pieczęć,

Malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf a także i poeta. Studia rozpoczął w 1945 roku w łódzkiej
PWSSP. Studiował także w krakowskiej ASP, którą ukończył w 1950 roku. Na obu tych
uczelniach w latach 1949 – 1953 był asystentem. W czasie studiów związany z tzw. Grupą

ok. 1963 r.

olej, płótno, 45,5 × 52 cm

Samokształceniową Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, której przewodził Andrzej
Wróblewski. Artysta wiele podróżował, między innymi odwiedził Chiny, Mongolię, Indie,
Wietnam. W swych dziełach artysta bardzo często wykorzystuje metaforę, nadając swym
dziełom swoistego nastroju. Strumiłło jest też autorem projektów ponad 50 ekspozycji. Tworzył

cena wywoławcza: 2 800 zł

także plakaty, reportaże oraz wiersze. W 1970 roku wydał autorską książkę zatytułowaną

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Moje.
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Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie,
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi,
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której

107

początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie

Jerzy Duda-Gracz

w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie

Obraz nr 852 / jurajski,

1984 r.

olej, płyta, 50 × 60 cm
sygn. i opisany w l. d.: DUDA
GRACZ-852/1984
na odwrocie naklejka autorska z opisem
obrazu.

w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy.
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa,

cena wywoławcza: 44 000 zł

na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych

estymacja: 60 000 –70 000 zł

widoków natury.
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108
Władysław Lam
(1893 Konjica/Hercegowina-1984
Gdańsk)

Kompozycja,

ok. 1959 r.

olej, tektura, 39 × 50 cm
sygn. l. d.: W. Lam
na odwrocie nalepka z wystawy Władysław Lam – wystawa monograficzna
w Muzeum Narodowym w Gdańsku
w roku 1986 oraz nalepka w Wystawy
indywidualnej w CBWA w Sopocie z roku
1989

Malarz, grafik, teoretyk sztuki, pedagog. W 1912 r. rozpoczął studia w krakowskiej ASP
u T. Axentowicza przerwane wybuchem wojny. Naukę kontynuował w latach 1916–1917
u J. Mehoffera. W 1921–1934 mieszkał w Poznaniu, a w 1934–1939 we Lwowie będąc
profesorem rysunku na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W okresie międzywojennym należał do grupy „Świt”, „Plastyka”, „Awangarda”, „Jednoróg”, „Nowa Generacja”.
W 1945 r. osiedlił się w Gdańsku. Działał jako organizator życia artystycznego na Wybrzeżu.
Był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i PWSSP w Gdańsku.
Tworzył pejzaże, portrety, martwe natury, kompozycje figuralne i abstrakcyjne. Tematyka
marynistyczna pojawiła się w jego twórczości już w okresie międzywojennym. W 1934 r.
przemierzył Wybrzeże od Helu po Jastrzębią Górę tworząc cykl pejzaży marynistycznych. Po

cena wywoławcza: 5 500 zł

wojnie kontynuował tematykę marynistyczną pod wpływem częstych podróży do Jugosławii

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

nad Adriatyk.
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109
Edward Dwurnik

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r.

(ur. 1943 r. Radzymin)

rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych Podróże

Czerwone tulipany,

2008 r.

akryl, olej, płótno, 100 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: E.DWURNIK.08
na odwrocie autorski napis: 2008/
E.DWURNIK/ „CZERWONE TULIPANY”/
NR: XXIII 238–3879

autostopem – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978,
Sportowcy, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u.
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi
uwikłanych w historię: w Drodze na Wschód (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary
stalinizmu, a w Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce.
Inne serie to m.in. Portret (od lat 70-tych), Robotnicy (lata 80-te), Niech żyje wojna!
(1991–1993), Niebieskie miasta (od 1993), Diagonalne (od 1996), Wyliczanka (od

cena wywoławcza: 12 000 zł

1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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110
Igor Mitoraj

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski

Twarz
brąz patynowany, podstawa marmurowa,
wys. 14 cm (z podstawą)
sygn. u dołu: MITORAJ

do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego

cena wywoławcza: 4 600 zł

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Zjednoczonych.
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111
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios,

1988 r.

brąz patynowany, wysokość 48,5 cm
sygn. u dołu: MITORAJ
na odwrocie oznaczenie: A 589/1000 HC
cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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REGUL AMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez

8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której
SDA nie może sprzedać obiektu.

komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną

własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi,

w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-

a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem

ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny

sądowym i skarbowym.

wystawia faktury VAT marża.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia

okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane

obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w:

4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub

euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie

zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną

następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku

przed rozpoczęciem licytacji.

Polskiego powiększonym o 3%.

5.	Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po

rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na

rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji.

zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę

rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić

z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.

bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu

Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu

odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

pełnej zapłaty.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie
„zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań,
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

TABELA POSTĄPIEŃ:
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował

5 000 – 10 000

500

najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji

10 000 – 50 000

1 000

powyżej 50 000

5 000

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy

Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje
obiektu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I

Sopocki Dom Aukcyjny 
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58
sopot@sda.pl

AUKC JA DZIEŁ S Z TUKI
2 maja 2015 (sobota), 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, przesłać pocztą lub e-mailem) do siedziby SDA nie później niż
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
___________________________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko
___________________________________________________________________________________________________________________
dokładny adres
________________________________________
telefon, fax, e-mail

____________________
NIP (dla firm)

____________________________________________
numer dokumentu tożsamości
SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.
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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego
zlecenia.
_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

25 lat

25 lat

Wizytownik, WMF, ok. 1900 r.,
metal srebrzony; wys. 18 cm

CMYK
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Indeks artystów






ALBINOWSKA-MINKIEWICZOWA ZOFIA 

17

KOSSAK WOJCIECH Grenadier z woltyżerem  6

RUSZCZYC FERDYNAND 

48

ARCT EUGENIUSZ 

32

Pejzaż jesienny 

40

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA 

46

Żołnierz na koniu 

60

RZEPIŃSKI CZESŁAW 

96

AXENTOWICZ TEODOR Na Gromniczną 

9

Święto Jordanu ok. 1910 r. 

10

KOZAKIEWICZ ANTONI 

20

SASKI SYLWERIUSZ Górale 

14

Święto Jordanu 1890–1900 

19

KRAMSZTYK ROMAN Akt 

22

Dziewczynka z koszykiem 

68

BARANOWSKI HENRYK 

92

Staw 

47

SCHÖNROCK JULIUS 

78

BOLOGNA CARLOTTA 

18

LACHUR MACIEJ 

104

SETKOWICZ ADAM 

LAM WŁADYSŁAW 

108

STATTLER WOJCIECH KORNELI 

BRANDT JÓZEF 

1

CHLEBOWSKI STANISŁAW 

95

MAKOWSKI TADEUSZ 

24

MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX w.)

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW

STRUMIŁŁO ANDRZEJ 

28

Dożynki 

29

55

W karczmie

Warszawa 

56

MALCZEWSKI JACEK Wróble 

CYBIS JAN 

23

Thanatos 

11

SZANCENBACH JAN 

12

SZANCENBACH JAN 

DUDA-GRACZ JERZY 

107

Malarczyk i muza – Polonia 

DWURNIK EDWARD 

109

MALCZEWSKI RAFAŁ

3

106

STRYJEŃSKA ZOFIA Wojna mnichów 

Kościół Św. Anny w Warszawie 

75

8
79

SUCHANEK ANTONI 

93
103
97

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ 

102

Pejzaż górski z jeziorem 

65

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ

Femme au chemisier vert 

88

Kwiaty w dzbanie 

99

Most w Wenecji 

26

Kaczeńce 

89

MALINOWSKI ADAM 

82

Obraz dwustronny 

51

ELESZKIEWICZ STANISŁAW 

25

MASŁOWSKI STANISŁAW 

35

THOMASSIN DÉSIRÉ 

73

FAŁAT JULIAN 

54

MATEJKO JAN 

TRUSZ IWAN 

16

GAŁEK STANISŁAW Skały na morzu 

45

MENKES ZYGMUNT 

70

URTNOWSKI THEODOR 

53

Szałas w górach 

87

MISKY LUDWIK 

72

VENNE ADOLF 

GRAMATYKA ANTONI 

44

MITORAJ IGOR Twarz 

110

WALTOŚ JACEK 

Asklepios 

EIBISCH EUGENIUSZ

2

111

WANKIE WŁADYSŁAW 

Autoportret z figurką Chrystusa 

61

MOKWA MARIAN 

94

WASILEWSKI CZESŁAW

Dzieci 

62

HOFMAN WLASTIMIL

76
105
83

MONDZAIN SZYMON 

90

(IGNACY ZYGMUNTOWICZ) Zaprzęg 

Jan Chrzciciel (portret J.A.Herbaczewskiego) 91

MROZIŃSKI JAN 

49

Wyjazd na polowanie 

37

JANSEN JOSEPH 

74

MUTER MELA (MUTERMILCH MELANIA) 

27

WEINBAUM ABRAHAM 

69

KANELBA RAJMUND 

30

NIESIOŁOWSKI TYMON 

52

WEISS WOJCIECH

KARPIŃSKI ALFONS Studium z naturą 

42

PAŁUCHA JACEK Lazurowe wybrzeże 

100

Dziewczynka na niebieskim krześle 

21

Motyw drogi 

71

Fairway 

101

Cyklameny 

41

KISLING MOJŻESZ Rudowłosa 

31

PAUTSCH FRYDERYK Jarmark huculski 

33

WINTEROWSKI LEONARD 

84

Mimozy 

98

Targ na Ukrainie 

58

WODZICKA MARIA 

67

KORECKI WIKTOR Pejzaż zimowy 

15

PIASECKI LESZEK 

34

WODZINOWSKI WINCENTY Rozmowa 

13

Zachód słońca nad morzem 

66

PIOTROWSKI ANTONI 

43

Dwie dziewczyny 

57

Niosąca wodę 

85

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW 

86

WYCZÓŁKOWSKI LEON 

PRZEPIÓRSKI LUCJAN 

80

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ Modlitwa  63
Arabowie 

KOSSAK JERZY Powrót spod Moskwy 
Na prerii 

5

RAFAŁOWSKI ALEKSANDER 

50

KOSSAK KAROL Pejzaż z samotnym drzewem 38

RASMUSSEN GEORG ANTON 

77

Szkic pejzażu ze świerkiem 

ROZWADOWSKI ZYGMUNT 

36

59
39

7

3
64
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