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Śliczna z postaci, żywa jak łania,
Oczki jak zorza, usta w rubinie,
Z rączym się wiatrem w tańcu ugania.
Chwyta za serce, kto się nawinie.
– Stanisław Trembecki
(Stanisław Trembecki, fragment wiersza „Do Kossowskiej w tańcu”)

1  
THÉODORE FANTIN-LATOUR 
(1804 – 1872/75)

Portret młodej damy, poł. XIX w.

pastel, papier, 66 x 55 cm
sygn. p. d.: Fantin La tour

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł 

proweniencja 
Rzym, kolekcja prywatna

Théodore Fantin-Latour urodził się 
w 1804 roku w Metz w północno-wschodniej 
Francji. Kształcił się w szkole rysunku w Greno-
ble, pod okiem malarza historycznego Benjamina 
Rollanda (ucznia samego mistrza Jacques-Louis 
Davida). Tworzył w technice pastelu idealizowa-
ne, biedermeierowskie portrety młodych kobiet 
i dzieci, a także przedstawienia świętych. Wyko-

nywał również buduarowe, stylizowane wize-
runki kobiece oraz pasterskie sceny rodzajowe, 
w popularnej wówczas manierze nawiązującej 
do epoki rokoka. W latach 1842-1866 regularnie 
wystawiał swoje prace na paryskim Salonie. Był 
ojcem urodzonego w 1836 roku Henri Fantin-La-
toura, późniejszego sławnego malarza realizmu, 
ucznia Gustave’a Courbeta.
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2  
LUDWIK MARTEAU  
(OK. 1715 – 1804) 
(WEDŁUG)

Portret młodego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, XIX/XX w.

pastel, papier, 68 x 53 cm

Estymacja: 70 000 – 80 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
Niemcy, kolekcja Martina Lischer'a

Prezentowany portret króla Stanisława 
Augusta w zbroi stanowi późniejsze powtórzenie 
jego wizerunku wykonanego przez Ludwika Mar-
teau, wysoko cenionego nadwornego pastelistę. 
Marteau urodził się około 1715 roku w Paryżu jako 
syn stolarza ebenisty króla Ludwika XIV. Około 
połowy XVIII wieku przybył do Polski, początkowo 
na białostocki dwór hrabiego Jana Klemensa 
Branickiego, który szybko jednak zamienił na 
Warszawę. Najprawdopodobniej jeszcze za pa-
nowania Augusta III Sasa uzyskał posadę kró-
lewskiego malarza. Wykonywał portrety władcy, 
jego rodziny i osób z najbliższego otoczenia, m.in. 
gości słynnych obiadów czwartkowych. Dzieła 
artysty zdobiły wnętrza Zamku Królewskiego 
oraz Łazienek.

Odmalowany przez Marteau wizerunek 
Stanisława Augusta jest jednym z wielu tego typu 
– król przez cały okres panowania z lubością por-

tretował się w zbroi, półpancerzu czy w mundu-
rach różnych formacji. Był to wyraz jego niespeł-
nionej kariery wojskowej. Będąc świadomym 
swego braku doświadczenia w tej kwestii, na 
kartach pamiętnika pisał: „Kampania wojenna, 
zdaniem ojca, znaczyła więcej dla zwieńczenia 
edukacji młodzieńca niźli wszystkie akademie 
tego świata (…) – nigdy żałować nie przestanę, 
iż zamiary ich [rodziców] w tym względzie nie 
mogły się spełnić” (Dębowski M. (red.), Pamiętniki 
Stanisława Augusta. Antologia, wyd. Muzeum Ła-
zienki Królewskie w Warszawie, Warszawa 2013, 
s. 49). Z rozmysłem przyznawał również: „Ten, 
kto powołany został do rządzenia państwem, 
a nie zaznał wojny, przypomina człeka, któremu 
natura odmówiła jednego z pięciu zmysłów, kiedy 
bowiem w przyszłości zmuszony jest mniej czy 
więcej wojować jedynie za pośrednictwem swych 
pełnomocników, a ci poczują, że nie tylko walczyć 

musi ich zbrojnym ramieniem, lecz też spoglądać 
na wszystko ich oczami, nadto to wykorzystują, 
a co za tym idzie, wojsko przywiązuje się praw-
dziwie tylko do tych, którzy nim bezpośrednio 
komenderują, a panującemu posłuszne jest na 
tyle, na ile generałom się spodoba” (Tamże).

Oferowana praca stanowi odzwiercie-
dlenie nieprzemijających gustów kolekcjoner-
skich do tworzenia zbiorów portretów postaci 
historycznych według oryginałów. Jak podaje 
Dorota Juszczak: „Tradycja kompletowania ma-
larskich serii wizerunków ważnych osobistości 
sięga jeszcze XIV wieku, a rozkwita w XV (…). Od 
tego czasu cykle viri illustres stały się elementem 
programu wielu książęcych i królewskich rezy-
dencji” (Juszczak D., Malarski zbiór króla Stani-
sława Augusta, rozprawa doktorska, Uniwersytet 
Warszawski, Warszawa 2020, s. 216).

Ten, kto powołany został do 
rządzenia państwem, a nie 
zaznał wojny, przypomina 
człeka, któremu natura 
odmówiła jednego z pięciu 
zmysłów (…). 
–  Stanisław August 

Poniatowski
(Dębowski M. (red.), Pamiętniki Stanisława Augusta. Antologia, wyd. 
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa 2013, s. 49)
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3  
WŁADYSŁAW BAKAŁOWICZ 
(1833 – 1903)

Koronacja Don Kichota

olej, deska, 72 x 92 cm
sygn. l. d.: Bakalowicz paris

Estymacja: 60 000 – 70 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

Technicznie bardzo zdolny, wykonał mnóstwo 
niewielkich obrazów modnego „rodzaju historycznego” 
z końca XVI lub początku XVII w. – epoki, którą 
sumiennie wystudiował. Uczty, tańce, odwiedziny, 
trefnisie, pazie, Walezjusze, Buckinghamy – dostarczyli 
mu anegdot historycznych niezbyt głęboko pojętych 
oraz pretekstu do malowania starych szaf, krzeseł, 
dywanów, poduszek, kotar, puzder, koronkowych 
kołnierzów i t. p. rekwizytów kuchni historyczno-
rodzajowego malarstwa.
(Niewiadomski E., Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 144)

(…) gospodarz, trzymając się za boki, rozpowiadał 
wszystkim gościom u siebie, co ten wariat wyrabia, 
jak odprawia straż rycerską i jak gwałtownie pragnie 
być pasowanym na rycerza. Wszyscy niezmiernie się 
zdumieli tym dziwnym gatunkiem wariactwa i chcąc 
się zabawić, przypatrywali się Don Kichotowi z daleka. 
– Miguel de Cervantes
(De Cervantes M., Don Kichot z La Manchy, Wolne lektury, Fundacja nowoczesna Polska, s. 17)
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Aleksander Orłowski przyszedł na świat 9 marca 1777 roku w bar-
dzo skromnej rodzinie. Malarstwa uczył się w pracowni Jana Piotra Norblina, 
który widząc wielki talent młodego chłopaka, traktował go jak najlepszego 
ucznia. Tam Orłowski zawarł swoje pierwsze artystyczne przyjaźnie, m.in. 
z Janem Rustemem. W tym okresie zasłynął jako twórca scen batalistycz-
nych. Zaciągnąwszy się jako ochotnik do insurekcji kościuszkowskiej, 
z upodobaniem utrwalał postacie żołnierzy, kosynierów i samego Naczelni-
ka. Do tej tematyki powracał jeszcze kilka lat po powstaniu, wykorzystując 
w odtwarzaniu scen swą doskonałą pamięć i zmysł obserwacyjny. Malował 
zarówno w technice akwarelowej jak i olejnej. 

Pod koniec lat 90. XVIII wieku spędził dłuższy czas w majątku 
Radziwiłłów w Nieborowie, gdzie przy tworzeniu słynnej Arkadii, „krainy 
szczęśliwości” pracował również Norblin. W okresie nieborowskim Orłowski 
malował sentymentalne w duchu pejzaże i sceny z życia wsi. Wzbogacał 
swój styl rysowania: stopniowo wzmacniał i upraszczał kształty, poszerzył też 
znacznie repertuar, do którego dołączyły satyryczne portrety, autoportrety 
oraz wizerunki zwierząt, zwłaszcza zaś psów. Mimo że jego talent był doce-
niany, Orłowski pragnął dalej się rozwijać, zdobywając nowe doświadczenia. 

W 1802 roku opuścił Warszawę i udał się do Sankt Petersburga, 
gdzie z polecenia Stanisława Kostki Potockiego rozpoczął pracę jako nad-
worny malarz wielkiego księcia Konstantego. Za wysoką pensję miał raz 
w miesiącu dostarczać do pałacu jeden obraz. Z upodobaniem malował 
portrety konne, sceny rodzajowe i batalistyczne. W Petersburgu rozwinął 
również, właściwie nieobecny do tamtej pory w malarstwie rosyjskim, nurt 
marynistyczny. Powróciła zaszczepiona jeszcze w warszawskiej pracowni 

Norblina, fascynacja Rembrandtem, którego atmosfera dzieł wywarła 
ogromny wpływ na wyobraźnię Orłowskiego, zwłaszcza zaś stosowany 
przez holendra układ postaci. Jak zauważa Halina Cękalska-Zborowska 
„Orłowski nie kopiuje nigdy Rembrandta (…) ale poddaje się urokowi 
łatwiej uchwytnych niektórych jej elementów, które przetwarza bardzo 
dowolnie, w zupełnie innej niż Rembrandt technice” (Cękalska-Zborowska 
H., Aleksander Orłowski, Warszawa 1962). Powstające w Petersburgu prace 
odznaczały się duchem zbliżającej się epoki romantyzmu. Orłowskiego 
pociągał dramatyzm, ludowość, urok podań i legend. Do romantycznej 
wrażliwości było mu blisko zanim jeszcze ukształtowała się ona jako nowy 
ruch intelektualny i artystyczny. Jako techniki zaczął artysta coraz częściej 
używać pastelu i gwaszu, niejednokrotnie mieszając go z akwarelą i tuszem. 
Tworzył barwne, rozbudowane, wielopostaciowe kompozycje oraz liczne 
portrety, zwłaszcza spotykanych w Rosji Czerkiesów, Baszkirów i Kirgizów, 
ale również wizerunki na potrzeby dworu i miejscowej arystokracji. Nie były 
to dlań motywy nowe, podejmował je już na krótko przed swoim wyjazdem 
do Rosji. Po kampanii rosyjskiej Napoleona w 1812 roku, pogłębiło się 
u Orłowskiego zainteresowanie tematyką społeczną. 

Artysta wiele podróżował po Rosji, natomiast nigdy nie był na 
zachodzie Europy. Dzięki temu jego twórczość w niewielkim stopniu uległa 
panującym wówczas trendom. O ile prace olejne, do których tak usilnie na-
mawiał go Wielki Książę Konstanty, nie odzwierciedlają może pełni talentu 
Orłowskiego, o tyle rysunki, akwarele, gwasze i litografie zdecydowanie 
zapewniły mu miejsce w panteonie najważniejszych twórców pierwszej 
połowy XIX wieku, nie tylko w Polsce ale i w Rosji.

Charakter narodowy, typ swojski, 
tak odróżniające go od ówczesnych 
kosmopolitycznych luminarzy 
naszej sztuki są  wynikiem natury 
wewnętrznej człowieka nie zaś artysty. 
– Henryk Piątkowski
(Piątkowski H., Album sztuki polskiej: wystawa retrospektywna w Warszawie 1898, wyd. Drukarnia P. 
Laskauera & W. Babickiego i Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbickiego i S-ki, Warszawa 1901, s. 12-14)
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4  
ALEKSANDER ORŁOWSKI 
(1777 – 1832)

Portret brodatego mężczyzny, 1814

olej, tektura, 34 x 25,5 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: 18 AO 14

Estymacja: 100 000 – 140 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Kolekcja Ewy i Wojciecha Fibaków 
Montreal, kolekcja Wandy Poznańskiej (1979)

wystawiany
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha
Fibaków, 23 maja - 9 sierpnia 1992 
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, 22 sierpnia - 25 października 1992

reprodukowany
Malarstwo Polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, wyd. Oficyna Wydawnicza Auriga, 
Warszawa 1992, s. 4.
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5  
KORNEL SZLEGIEL  
(1819 – 1870)

Portret mężczyzny, ok. 1860

olej, płótno dublowane, 69,5 x 57 cm
sygn. l. śr.: Korneli Szlegiel

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł 

Portret kobiety, ok. 1860

olej, płótno, 70 x 56,5 cm
sygn. u dołu: Korneli / Szlegiel

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna



19 18 

6  
ALOJZY REICHAN 
(1807 – 1860)

Portret młodego mężczyzny, 1832

olej, płótno, 68,5 x 55 cm
sygn. p. d.: A Reichan f. 1832

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

Urodzony w 1807 roku we Lwowie Alojzy 
Reichan zrobił karierę jako wzięty portrecista zna-
nych osobistości życia politycznego, artystycz-
nego i naukowego. Działał w latach 1835-1860. 
Pochodził z rodziny artystów – jego ojciec Józef 
i dziadek Mateusz byli także malarzami. Pierwsze 
lekcje rysunku pobierał w domu, potem uczył się 
pod okiem lwowskiego malarza Józefa Klime-
sa. W 1823 roku rozpoczął studia w wiedeńskiej 
akademii (pracownie Franza Cauciga i Antona 
Pettera), które ukończył z dyplomem „malarza 
historycznego, portretów i miniatur”.

Po okresie studenckim wiele podró-
żował. Lata 1832-1835 spędził we Włoszech na 

samodzielnych studiach by jeszcze rozwinąć swój 
talent. 1837 rok spędził w Paryżu, malując w pra-
cowni batalisty Horacego Verneta. Zwiedził także 
Belgię, Holandię, Bawarię. Był też w Karlsbadzie, 
Dreźnie, Wrocławiu i Monachium. Ostatecznie 
jednak powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie 
założył pracownię. 

Debiutował w Rzymie w 1835 roku na 
wystawie tamtejszego towarzystwa sztuk pięk-
nych. Swoje prace wystawiał także we Lwowie, 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych oraz na paryskim Salonie. Malował 
przede wszystkim olejno, rzadziej akwarelą. Był 
przede wszystkim portrecistą i miniaturzystą, 

rzadziej sięgał po pejzaż czy scenę rodzajową. 
Zdarzało mu się też realizować zamówienia ko-
ścielne na przedstawienia religijne. Sportretował 
m.in. włoskiego śpiewaka Wilhelma Perellego 
(1834), Leonarda Chodźkę w mundurze kapitana 
paryskiej gwardii narodowej (ok. 1837-38) czy 
Juliana Ursyna Niemcewicza (1837-38). Do jego 
ouevre należy zaliczyć prawie kilkaset portretów. 
W 1960 roku, w setną rocznicę śmierci artysty, 
została zorganizowana jego monograficzna wy-
stawa w Muzeum Śląskim we Wrocławiu (obecnie 
Muzeum Narodowym).

Jego sztuka portretowania, 
doskonała warsztatowo, 
ulegała wyraźnej ewolucji od 
konwencjonalnego idealizowania 
portretu biedermeierowskiego 
ku próbom indywidualizacji 
charakterologicznej. 
(Polanowska J., Rejchan Alojzy, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających, t. VIII, Instytut Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2007, s. 300.)
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Wojciech Gerson był wybitnym mala-
rzem, pedagogiem i organizatorem życia arty-
stycznego Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. 
W 1844 roku rozpoczął naukę w nowootwartej 
warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Szkoła 
Sztuk Pięknych uczyła warsztatu, a w młodych 
adeptach sztuki malarstwa tętniło życie, budziły 
się pragnienia i nadzieje. Franciszek Kostrzewski, 
Marcin Olszyński i Marian Horodyński, Henryk 
Pillatti, Ignacy Gierdziejewski i Wojciech Gerson 
zawiązali grupę zwaną „cyganerią” malarską. 
Ich poglądy ukształtowały echa Wiosny Ludów, 
ich zamiarem było stworzenie sztuki narodo-
wej. Przemierzali ziemie dawnej Rzeczypospolitej 
w pieszych wędrówkach, by lepiej poznać typy, 
stroje i obyczaje ludowe oraz piękno polskie-
go krajobrazu. Sądzili, że podejmując tematy 
z życia ludu i pokazując swojskie widoki, uda 
im się stworzyć prawdziwie odrębną sztukę pol-
ską. Gerson ukończył studia w 1850 roku z opinią 
jednego z najbardziej utalentowanych uczniów, 
dzięki czemu dostał stypendium na dalszą na-
ukę w Akademii Sztuk Pięknych w Petersbur-
gu. Szkołę ukończył srebrnym medalem i rok 
później, w 1856 roku, przeniósł się do Paryża, 
gdzie – w trakcie piętnastomiesięcznego pobytu – 
uczęszczał prywatnie do pracowni Leona Cognie-
ta. Większość spędzonego w Paryżu czasu Gerson 
poświęcił na samodzielne studia w muzeach. 
Spotykał się też z osiadłymi we Francji polskimi 

artystami, w tym z poetą i malarzem Cyprianem 
Kamilem Norwidem. W ich gronie dyskutowano 
o współczesnych trendach w sztuce, rodzącym 
się realizmie i jego głównym przedstawicielu Gu-
stawie Courbet, lecz przede wszystkim o sztuce 
narodowej, o jej promocji w kraju i programie 
działania dla poparcia „sztuki ojczystej”.

Gerson powrócił w 1858 roku do Warsza-
wy. Pobyt w Paryżu skrócił na wieść, że w stolicy 
został otwarty salon sztuki obcej połączony ze 
sprzedażą obrazów. Wiedząc, jak ciężko jest 
się wybić artyście bez możliwości wystawienia 
swoich prac w kraju, postanowił wraz z grupą 
zapaleńców działać na rzecz rozwoju sztuki pol-
skiej. W wyniku ich energicznych zabiegów po-
wstało w Warszawie Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, zatwierdzone statutem w roku 1860. 
W kolejnych latach poświęcił się działalności 
dydaktycznej, nie rezygnując przy tym z malowa-
nia. W latach 1860-1872 Gerson nauczał rysunku 
w Instytucie Głuchoniemych, a od roku 1872 objął 
posadę nauczyciela rysunku i malarstwa w War-
szawskiej Szkole Rysunkowej. Jego krajobrazy, 
wzorowane często na malarstwie holenderskim, 
wiążą się z ówczesnym malarstwem pejzażowym 
Franciszka Kostrzewskiego. Malowane w latach 
50. XIX wieku widoki noszą jeszcze piętno ide-
alizowania.

Najwcześniejsze prace artysty to rów-
nież obrazy o tematyce społecznej. Do najsłyn-

niejszych kompozycji zaliczyć można „Pogrzeb 
wiejski” oraz „Pożegnanie z koniem”, ta ostatnia 
kompozycja powstała pod wpływem malarstwa 
słynnego monachijczyka Franza Adama. W spo-
sób szczególny zwracało uwagę Gersona ubóstwo 
klas niższych, a sens społeczny i artystycznych 
tych prac pozostawał w zgodzie z panującymi 
prądami i początkami realizmu krytycznego. Po 
Powstaniu Styczniowym poświęcił się Gerson 
malarstwu historycznemu.  Na tym polu toczył 
nieustanny bój z Janem Matejką, odnosząc waż-
ne sukcesy, m.in. odznaczenie złotym medalem 
za obraz „Esterka” (Londyn, 1873), medal za płót-
no „Kiejstut i Witold więźniami Jagiełły (Wiedeń, 
1873). W roku 1876 za obraz „Kopernik wykłada-
jący astronomię w Rzymie” Akademia Petersbur-
ska obdarzyła go godnością profesora. Dalsze 
odznaczenia za malarstwo historyczne przyszły 
z Paryża (1889) i Krakowa (1894). W ostatniej fa-
zie swojej twórczości Wojciech Gerson malował 
pełne wirtuozerii i charakteru pejzaże tatrzańskie. 
Malował również obrazy religijne oraz wykonywał 
dekoracje ścienne.

Gerson propagował sztukę pojętą jako 
służba Ojczyźnie i społeczeństwu stąd szczegól-
ny nacisk kładł na jakość kształcenia młodych 
artystów. Z jego szkoły wyszli tacy mistrzowie 
malarstwa polskiego jak Józef Chełmoński, Leon 
Wyczółkowski, Jan Stanisławski czy Alfred Wie-
rusz-Kowalski.

WOJCIECH 
GERSON

Nazwisko Wojciecha Gersona, tak zasłużonego dla 
naszej artystycznej kultury – zapisane jest trwale na 
jednej z piękniejszych kart dziejów polskiej sztuki. 
– Mieczysław Treter 
(„Sztuki Piękne”, r. 7, 1931 nr 10, s. 364.)

W przeznaczeniu człowieka i na czole jego niestartemi 
głoskami wypisane jest to odwieczne: Naprzód! Kto by na 
miejscu ogrzanym, udogodnionym przez poprzedników 
namiot swój rozbić chciał, zatrzymać się w wygodnym 
tylko używaniu dorobku przeszłości, zginąć musi 
w gnuśności i zepsuciu – tylko postępem utrwala się byt. 
– Wojciech Gerson 
(Dobrowolski T. Nowoczesne malarstwo polskie. Tom I, wyd. Zakład 
Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1957, s. 391.)

Wojciech Gerson, fot. Muzeum Literatury, East News.
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7  
WOJCIECH GERSON 
(1831 – 1901)

Dolina za Bramką, 1894

akwarela, papier, 18 x 12 cm  
(w świetle passe-partout)
sygn. l. d.: monogramem WG oraz p. d.: Bram-
ki/7/III/94, na odwrociu opis ręką córki artysty, 
Marii Gerson-Dąbrowskiej: Wojciech Gerson 
/ Dolina za Bramkami /1894 oraz nalepka 
wystawowa

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł 

proweniencja 
Kraków, kolekcja prywatna

Wojciech Gerson był jednym z najlep-
szych polskich pejzażystów XIX wieku, a przy tym 
wielkim piewcą Tatr. Początki jego zamiłowania 
sięgają 1860 roku, kiedy to razem z innymi ab-
solwentami warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych 
wybrał się w Tatry na pieszą wędrówkę by wyko-
nywać studia z natury. Od tamtej pory wracał w te 
okolice wielokrotnie. Podczas swoich górskich 
wycieczek tworzył dziesiątki szybkich, wrażenio-
wych szkiców ołówkiem i akwarelą, które później 
nieraz służyły mu w pracowni do malowania więk-
szych realizacji olejnych. 

W pierwszej fazie twórczości Gersona 
powstają przede wszystkim sceny rodzajowe 

z krajobrazem w tle. Najwspanialsze pejzaże 
natomiast artysta tworzy pod koniec XIX wieku. 
„Tematów dostarczały mu różne zakątki Polski, 
lecz od roku 1880 panuje już tu niepodzielnie 
pełen uroku świat tatrzański. Krajobrazy jego 
z tego okresu należą do najlepszych dzieł na-
szego malarstwa ubiegłego stulecia. Zmuszają 
też do stwierdzenia nieuznawanego jeszcze faktu, 
iż dwóch tylko malarzy pojęło w pełni tajemni-
cę piękna Tatr, a byli to Gerson i Wyczółkowski” 
(Molendziński K., Wojciech Gerson: 1831 – 1901, 
wyd. Oficyna Warszawska, Warszawa 1939, s. 24). 

W swojej dojrzałej fazie malarstwo pej-
zażowe Gersona cechował realizm i indywidualny 

styl. Artysta posługiwał się prostymi środkami 
i wąską gamą kolorystyczną, opartą na jednym 
tonie. Szukał tematów wyjątkowych. Uwiecz-
niał miejsca ustronne, z daleka od turystyczne-
go szlaku, docierał do malowniczych zakątków 
i szczytów. Z prostych motywów potrafił wydobyć 
majestatyczny, bezpośrednio działający nastrój 
wysokich gór, przezroczystość powietrza i niezwy-
kłe walory kolorystyczne otaczającej przyrody. 
Jak nikt potrafił żywo wyczuć naturę i był w tej 
tematyce niezaprzeczalnym mistrzem.

W Tatry jeździł Gerson corocznie prawie, 
latem, pomiędzy rokiem 1885 a 1900 (…) Po 
prostu bez Tatr żyć nie mógł, tęsknił do nich 
i witał zawsze jednakim zachwytem i radością. 
– Maria Gerson-Dąbrowska
(Gerson-Dąbrowska M., Fragmenty: garść wspomnień o Wojciechu Gersonie, [w:] 
„Sztuki Piękne”, wyd. Polskiego Instytutu Sztuk Pięknych, tom 7, 1931, s. 356.)
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JAN 
MATEJKO

Charakterystyczną cechą twórczości Jana Matejki już od najwcze-
śniejszych lat studenckich był zwrot ku tradycji i wielkości polskiej sztuki 
i w tym przejawiał się matejkowski sposób pojmowania historyzmu. W naj-
wcześniejszym dzieciństwie talent jego rozpoznany został przez starszego 
brata Franciszka, który zapewnił mu domowe ćwiczenia z rysunku, które 
„uczyły go wczuwania się w inną epokę, w postacie historyczne odległych 
czasów oraz przyzwyczajały go od lat najwcześniejszych do brania żywe-
go osobistego udziału w historycznych zdarzeniach” (Treter M., Matejko. 
Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów 1939, s. 96). Objawiało 
się to w dorosłym życiu malarza we wszystkich podejmowanych przez 
niego gatunkach –  od scen typowo historycznych, po sztukę portretową. 
Uczuciowość jego malarstwa, na którą zwracają uwagę badacze, podparta 
była rozlicznymi studiami historycznymi i artystycznymi. 

Matejko bardzo dużo czytał, „przede wszystkim dzieła historyczne, 
dawne kroniki, z którymi nie rozstawał się nawet w podróży, studiując je 
w drodze” (Treter M., Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, 
Lwów 1939, s. 94). Wedle założeń malarstwo historyczne mógł uprawiać 
jedynie wykształcony artysta, dobrze znający źródła literackie. Ten gatunek 
sztuki nobilitował, pozwalał podkreślić nie tylko talent, ale i rozległą wie-
dzę twórcy. Osobiste predyspozycje, wrodzona inteligencja, uczuciowość 
i instynkt malarski w połączeniu z duchem Krakowa i krakowskim środo-
wiskiem uczyniły z Matejki malarza historycznego o głęboko patriotycznym 
poczuciu. Powolne wybudzanie się z kryzysu, jaki dotknął miasto w połowie 

XIX wieku i nowa rola, jaką przyszło odegrać stolicy zaboru austriackiego 
po klęsce Powstania Styczniowego, miały wielki wpływ na rozkwit arty-
stycznej działalności Krakowa. Miasto już w latach 60. XIX wieku stało się 
„duchową stolicą narodu polskiego”, a jednym z jej fundamentów było 
niewątpliwie matejkowskie malarstwo historyczne. Całe życie i twórczość 
malarza mieszczą się w wyjątkowej dla Krakowa fazie, w której prowincjo-
nalne i zagrożone miasto przeistaczało się w budzący się do życia ośrodek. 
Sztuka Matejki była organiczną częścią tego procesu, a samego artystę 
postrzegano w rodzinnym mieście jako współtwórcę wielkich przemian. 

Symboliczną kulminacją tej historycznej i tożsamościowej odbu-
dowy Krakowa jako miasta polskiego było ofiarowanie Matejce przez Radę 
Miast berła –  znaku panowania w dziedzinie sztuki (1878). „Nie macie dziś 
pojęcia, jak sztuka polska wyglądała przed rokiem 1850 – było po prostu 
nic” zapewniał Marcin Olszyński, cytowany przez Stanisława Witkiewicza. 
Ten surowy osąd potęgowała niepochlebna opinia Wojciecha Gersona, 
który w liście do Franciszka Tepy cytowanym przez M. Tretera (Matejko. 
Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów 1939, s. 102) nazywa 
sztukę polską „rzemiosłem zabytkowym, tolerowanym dlatego chyba tyl-
ko, że oświecone narody Zachodu przywykło się nałogowo małpować”. 
Malarstwo historyczne Jana Matejki zmieniło ten stan rzeczy przywracając 
polskiej sztuce jej znaczenie. Dziś uznawany jest on za artystę kluczowego 
dla procesu kształtowania się nowoczesnej tożsamości Polaków i ich obrazu 
własnego w XIX wieku.    

Pokolenia dzisiejszych czasów nie 
rozumieją naszej sztuki, bo to są 
nowe zdobycze, a każda nowość budzi 
niewiarę albo lekceważenie; my Polacy 
pracujemy na przyszłość i dopiero 
przyszłość nas cenić będzie! (…) 
stworzyliśmy prawdziwe historyczne 
malarstwo na podstawie historiozofii 
i dlatego nas dziś nie rozumieją jeszcze. 
– Jan Matejko (1888)
(Treter M., Matejko. Osobowość artysty, twórczość, forma i styl, Lwów 1939, s. 4)
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MATEJKO NARZUCAŁ 
PORTRETOWANEJ 
PRZEZ SIEBIE OSOBIE 
TAKI WYRAZ I TAKI 
CHARAKTER, JAKI 
TA OSOBA, JEGO 
ZDANIEM, MIEĆ 
POWINNA, NAWET JEŚLI 
GO WCALE NIE MIAŁA. 
– Mieczysław Treter
(Treter M., Matejko. Osobowość artysty. Twórczość, forma i styl, wyd. Książnica Atlas, Lwów – Warszawa, s. 441)
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Przy malowaniu głów, rąk, w ogóle 
karnacji malował szczodrze, unikając 
niektórych farb palonych, łagodząc 
ślady szczecinowego pędzla tak 
zwanym suwatorem; po ostatecznym 
przeschnięciu takiej warstwy, nakładał 
jeszcze dość szczodrze, ale nie na 
całej powierzchni ciała, warstwę farb 
droższych, świetniejszych (…). 
– Mieczysław Treter
(Treter M., Matejko. Osobowość artysty. Twórczość, forma i styl, wyd. Książnica Atlas, Lwów – Warszawa, s. 481)
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JAN MATEJKO 
(1838 – 1893)

Portret Zdzisława i Bolesława  
Włodków jako dzieci, 1862

olej, płótno, 150 x 111 cm
sygn. p. d.: JM 1862

Estymacja: 5 000 000 – 6 000 000 zł 

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 09.10.2014, poz. 22
depozyt w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Kraków, kolekcja prywatna
Polswiss Art i Desa Unicum, aukcja 09.10.2008,  
poz. 49
Polska, kolekcja prywatna
depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
oddział Dom Matejki
kolekcja rodziny Włodków

reprodukowany
Sroczyńska K. (red), Matejko. Obrazy olejne. 
Katalog, Warszawa 1993, nr kat. 94.
 
wystawiany
Rzeszów, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 
ekspozycja stała.
Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
oddział Dom Matejki.
 
literatura
Katalog wystawy w TPSP, Kraków 1917, s. 21,  
nr kat. 42.
Kopera F., Dzieje malarstwa w Polsce, t. 3, 
Kraków 1929, s. 244.
Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, Kraków 1938, s. 19, nr kat. 175.
Serafińska S., Jan Matejko. Wspomnienia 
rodzinne, Kraków 1955, ss. 87, 613.
Jan Matejko. Materiały z Sesji naukowej po-
święconej twórczości artysty, Warszawa 1957, 
poz. 1461.
Ryszkiewicz A., Polski portret zbiorowy, Wro-
cław 1961, s. 183.
Matejko obrazy olejne. Katalog, wyd. Arkady 
1993, 73, nr kat. 94.

Matejko malował portrety, w których 
bardzo wyraźnie daje się odczytać najważniejszą 
cechę artysty, a mianowicie umiejętność kre-
owania postaci o niezwykle wyrazistych, pełnych 
ekspresji rysach. 

Prezentowany obraz został namalowany 
przez Matejkę w 1862 roku, tym samym, w którym 
powstało jedno z jego najwybitniejszych dzieł – 
„Stańczyk”. Artysta miał wówczas jedynie 24 lata. 
Oferowany portret przedstawia synów Romana 
Włodka, krakowskiego właściciela ziemskiego. 
Dziesięcioletni Zdzisław i cztery lata młodszy Bo-
lesław sportretowani są en face, w pełnej postaci. 
Stojąc trzymają się za ręce, a starszy obejmuje 

młodszego opierając dłoń na jego lewym ramie-
niu. Wyraźna czułość tej sceny była nowością 
w klasycznych biedermeierowskich XIX-wiecznych 
przedstawieniach. W portrecie nie brakuje rów-
nież symboliki – ciężką kotarę w tle można od-
czytać jako niewiadomą przyszłość, a rzeźbione 
krzesło tronowe z wzorzystym obiciem być może 
symbolizuje ważne stanowiska, jakie w przyszło-
ści mieli zająć synowie tej znamienitej rodziny. 
Każdy element kompozycji charakteryzuje się 
niezwykle precyzyjnym oddaniem detalu. Portret 
braci Włodków to najwyższej klasy dzieło i zupełny 
ewenement na polskim rynku sztuki.

We wszystkich obrazach figury 
ludzkie i przedmioty martwe zyskują 
stereometryczną wypukłość. Ich sylwety 
bywają wykreślone wyraźnym, falującym 
rysunkiem, który – wciąż czujny – ingeruje 
we wszystkie elementy formy, kształtując 
fałdy strojów i draperii, przede wszystkim 
zaś niezmiernie wyraziste rysy twarzy.
(Dobrowolski T., Malarstwo polskie ostatnich dwustu 
lat, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989)
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ZYGMUNT SIODOROWICZ 
(1846 – 1881)

Portret kobiety, 1871

olej, płótno dublowane, 36,5 x 26 cm
sygn. l. d.: Sidorowicz / 1871

Estymacja: 14 000 – 16 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

Zygmunt Sidorowicz urodził się w 1846 roku we 
Lwowie. Studiował na Akademii Wiedeńskiej, potem zaś 
w Monachium. Jego piękna twórczość dziś jest nieco zapo-
mniana, głównie dlatego, że prace tego artysty pojawiają się 
rzadko na rynku antykwarycznym. Pamiętać zaś należy, że 
podczas pobytu w Monachium Sidorowicz należał do ścisłego 
grona Józefa Brandta i Maksymiliana Gierymskiego. Prowa-
dził wspólną pracownię z Aleksandrem Kotsisem i Walerym 
Brochockim. Malował sceny rodzajowe, porterty oraz przede 
wszystkim pejzaże, więcej z odczucia natury, niż ze studiów, 
jak to określił Henryk Piątkowski. Jego malarstwo określa się 
jako paysage intime - intymne, co oznacza, że na fenomenalnie 
realistyczny talent odtwórcy piękna natury nakładał poetycki, 
melancholijny nastrój, tak miły oczom widza. W charaktery-
stycznym formacie odtwarzał polskie krajobrazy, tchnące 
monachijskim Stimmungiem i troszkę smutkiem, będące 
dzięki temu ogromnie dekoracyjnymi.
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PIOTR 
MICHAŁOWSKI

Piotr Michałowski urodził się 2 lipca 
1800 roku w Krakowie jako syn Józefa i Tekli 
Michałowskich. Rodzice artysty byli ludźmi wy-
kształconymi w duchu Oświecenia, co miało 
oczywisty wpływ na osobowość twórcy. Dzie-
ciństwo oraz młodość Michałowski spędził w Kra-
kowie, gdzie artystyczne wykształcenie odebrał 
z rąk m.in. Michała Stachowicza, Józefa Bro-
dowskiego i Franciszka Lampiego. Z Krakowem 
wiążą się również jakże cenne dla twórczości 
w późniejszym okresie wspomnienia związane 
z epoką napoleońską, wolnościowymi porywami 
i nadziejami Polaków na odzyskanie niepodle-
głości. Na Uniwersytecie Jagiellońskim artysta 
studiował nauki przyrodnicze, matematykę 
i filologię klasyczną, ale również prawo na uni-
wersytecie w Getyndze. Powrócił do kraju w 1823 
roku i rozpoczął pracę w administracji Komisji 
Rządowej Przychodów i Skarbu Państwa. Kariera 
warszawska rozwijała się w bardzo dobrym kie-
runku. Przed urzędnikiem Piotrem Michałowskim 
zaczęły otwierać się kolejne możliwości awansu, 
pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych, 
co wiązało się z kolejnymi wyjazdami, mi. in. do 
Włoch. Oprócz ciężkiej pracy na rzecz polskiej 
administracji podróże te przynosiły artyście 
niewątpliwe uniesienia duchowe w zetknięciu 
z włoską sztuką. 

Powstanie listopadowe jest dla artysty 
czasem wytężonej, mozolnej pracy przy produkcji 
broni i amunicji dla powstania. Klęska powstania 
powoduje jednak, że Michałowski zmienił kieru-
nek swojego losu i podjął decyzję o emigracji do 
Paryża. Tam w końcu mógł całkowicie oddać się 
działalności artystycznej, m.in. uczęszczając do 
pracowni sławnego Nicolasa Toussaint Charleta, 
przyjaciela Theodora Gericault, który ponoć wi-
dząc pierwszą pracę Michałowskiego powiedział: 
„To nie amator, nie uczeń, to mistrz!” (Krzysztofo-
wicz-Kozakowska S., Stolot F., Historia malarstwa 
polskiego, wyd. Kluszczyński 2000, s. 126). Według 
przekazu córki artysty Celiny Michałowskiej, Char-
let kopiował konie Michałowskiego do swoich 
obrazów jak również prosił go o poprawianie 
swoich, tak bardzo doceniał samorodny kunszt 
artysty. Michałowski tworzył bowiem z niezwy-

kłą swobodą, która nie przypominała ani też nie 
opierała się na żadnej szkole, co powodowało, 
że nigdy nie zbliżyła się nawet do rutyny. Rzeczy-
wiście, przyjeżdżając do Paryża był samoukiem, 
jeśli nie liczyć lekcji rysunku branych w Krakowie. 
Tym niemniej został przyjęty we Francji od razu 
na wstępie jak mistrz. Według przekazu współcze-
snych przyznano mu pierwszeństwo nawet przed 
Wernetem i zmarłym niedawno Gericaultem, 
a trzeba wiedzieć, że działali wówczas w Paryżu 
tacy wielcy jak Gerard, Gros, Ingres czy Delacroix, 
nie wspominając o Horacym Vernecie, tak jed-
nak odmiennym w swojej manierze od mistrza 
Michałowskiego. 

Od 1833 roku artysta dysponuje już 
własną pracownią, poświęcając się swobodnym 
studiom z natury, ale przede wszystkim analizom 
anatomicznym konia w pobliskiej rzeźni. Już 
wtedy cieszy się uznaniem wydawców francu-
skich ale też kolekcjonerów, co powoduje, że 
już po roku bytności na emigracji swobodnie 
utrzymuje siebie i rodzinę z zawodowych zle-
ceń malarskich. Należy podkreślić, że lata spę-
dzone w Paryżu przyniosły artyście prawdziwą 
popularność i sławę, głównie dzięki działalności 
marszandów, która sprawiła, że dzieła mistrza 
poznała publiczność także w Anglii i Ameryce. 
Francja poza tym wzbogaciła w oczywisty sposób 
jego pole widzenia swoją odrębnością i dopełniła 
doświadczenia malarskiego. 

W połowie września 1835 roku artysta 
powrócił do kraju i otworzył tym samym nowy 
rozdział w swoim życiu twórczym i osobistym. 
Na polecenie ojca zajął się gospodarstwem w Łu-
czycach i Krzyżtoporzycach pod Krakowem. Nie 
rezygnuje z malarstwa, ale rodzime środowisko 
artystyczne nie jest dla niego stymulujące. Ar-
tystycznie Michałowski nie był zwolennikiem 
żadnych reguł, więc twórcze zapatrywania 
dawnego nauczyciela Józefa Brodowskiego, 
Hadziewicza czy Stattlera w oczywisty sposób 
nie mogły przypaść do gustu twórcy. Przez po-
zostałą cześć środowiska uważany był często 
za amatora, spełniającego swoje zachcianki. 
Tymczasem Michałowski żył sztuką i dla sztuki, 
w swojej niepodrabialnej i nieporównywalnej do 

niczego manierze. Wkrótce zorganizował w Kra-
kowie swój warsztat malarski, kładąc tym razem 
nacisk na malarstwo olejne. 

W 1837 roku umarł ojciec artysty. Do-
glądanie schedy po nim oraz sprawy codzienne 
nie odsunęły jednak malarstwa na dalszy plan. 
Pozostał dobrym malarzem, będąc jednocześnie 
bardzo dobrym gospodarzem. Urządził swoją 
pracownię tym razem w Krzyżtoporzycach, przy-
stosowaną typowo do modeli końskich. Miało 
to odzwierciedlenie w coraz częściej podej-
mowanych tematach animalistycznych, coraz 
częściej portretował teraz piękne okazy bydła 
i koni, odzwierciedlając urodę zwierząt w nie-
konwencjonalny, cudowny, tchnący miłością 
sposób. W majątku tym pozostał do 1841 roku, 
kiedy to przeniósł się do Bolestraszyc w przemy-
skiem. Talent artysty rozkwitł tu w pełni. Wspa-
niałe wizerunki wołów, byków, koni arabskich 
wypożyczanych jako modele z pobliskich stadnin 
powstawały przy jednoczesnym kontynuowaniu 
motywów scen rycerskich, epizodów wojennych, 
husarów, lisowczyków i zaprzęgów artyleryjskich. 

Michałowski odbył również w tym czasie 
kilka podróży zagranicznych, głównie odwiedza-
jąc muzea w Wiedniu, Paryżu, Monachium, ale też 
Belgii czy Holandii. W 1848 roku artysta na pięć lat 
został wyrwany z dotychczasowego trybu życia. 
Podjął stanowisko prezesa Rady Administracyjnej 
Miasta Krakowa. Do majątków swych dojeżdżał 
sporadycznie, a większe projekty artystyczne 
odsunął na dalszy plan. To jednak paradoksalnie 
w tym okresie zbliżył się najbardziej do odbior-
cy krajowego. Zorganizowana licytacja na rzecz 
emigrantów wyrzuconych z Krakowa czy zakładu 
dla zaniedbanych chłopców przynoszą nadspo-
dziewany sukces. Publiczna działalność artysty 
przesłoniła zdawałoby się sprawy artystyczne, 
ale to właśnie ona dopełniła jego charaktery-
styki jako człowieka sztuki i patrioty. Należy tu 
wspomnieć chociażby o jego wkładzie i zaan-
gażowaniu w renowację ołtarza Wita Stwosza. 
W 1853 roku Michałowski ustępuje z zajmowa-
nego stanowiska. Umiera w Krzyżtoporzycach 9 
czerwca 1855 roku.

Osobną drogą, bo drogą geniusza, 
idzie Piotr Michałowski, prawdziwy 
i chyba pierwszy geniusz w rozwoju 
sztuki polskiej. Do tej osobistości 
niezwykłej, do tej natury szczerej, 
świeżej, na wskroś oryginalnej 
i głębokiej, potężnej we wszystkim, 
czego swą energiczną dłonią 
dotknęła, nie podobna przyłożyć 
tej drobnej skali, którą się mierzy 
talenta o znaczeniu wyłącznie 
przejściowym, historycznym. 
Stanowisko i znaczenie Piotra 
Michałowskiego w sztuce polskiej 
jest absolutne, nie historyczne. 
– Jan Bołoz-Antoniewicz 
(Sienkiewicz J., Piotr Michałowski z serii: Wśród swoich i obcych, 
wyd. Oficyna Wydawnicza Auriga, Warszawa 1959, s. 54.) 

Piotr Michałowski, autoportret, wikipedia.
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10  
PIOTR MICHAŁOWSKI 
(1800 – 1855)

Głowa konia, ok. 1840

olej, płótno, 81,5 x 70 cm
sygn. l. d.: P. Michałowski, na odwrociu pieczęć 
wywozowa, pieczęć ramiarni oraz dwie nalepki 
wystawowe: z TPSP w Krakowie z 1913 r. oraz 
z ZPAP w Krakowie z 1925 r.

Estymacja: 250 000 – 350 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
Warszawa, kolekcja Wojciecha Fibaka
Wiedeń, Antykwariat Bednarczyk
Wiedeń, kolekcja Emila Merwina
Warszawa, kolekcja Abe'a Gutnajera
Warszawa, własność Dominika Łempickiego
(wnuka artysty) 
własność Józefy Michałowskiej (córki artysty)

wystawiany
Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, Piotr 
Michałowski 1800 - 1855. Wystawa dzieł artysty 
w dwusetną rocznicę urodzin, 19 października 
- 31 grudnia 2000. 
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, 22 sierpnia - 25 października 1992. 
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, 23 maja - 9 sierpnia 1992.
Kraków, Związek Polskich Artystów Plastyków, 
1925. 
Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych, Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, 
lipiec 1913.

reprodukowany
Piotr Michałowski 1800 - 1855. Wystawa dzieł 
arysty w dwusetną rocznicę urodzin [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Kraków 2000, s. 199. 
Malarstwo Polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, wyd. Oficyna Wydawnicza Auriga, 
Warszawa 1992, s. 8.

Twórczość Piotra Michałowskiego nie-
podobna zawrzeć w jednej rozprawie czy zwięzłej 
nocie, tym bardziej, że artysta tworzył długimi 
cyklami. Można jednak wyznaczyć pewne kie-
runki, jak również wskazać na elementy łączące 
wszystkie wątki, powstałe niejako na margine-
sie ziemiańskiej codzienności i o czym należy 
pamiętać w pewnej niezależności od polskiego 
życia artystycznego. Przez cały artystyczny doro-
bek przewija się temat heroicznego eposu walk 
niepodległościowych – od Napoleona do roku 
1831. Obrazy bitew, szarże, utarczki, wodzowie 
i żołnierze a nade wszystko przedstawienia bitwy 
pod Samosierrą są godnym świadectwem epoki, 
świadectwem heroizmu i bohaterstwa.

Odrębną grupę prac stanowią dzieła 
związane z rodziną: porterty dzieci na kucach i ko-
niach, przejażdżki, wyprawy i pogonie, portrety 
Żydów i chłopów. Mają one szczególne znaczenie 
bo dokumentują prywatne, prawdziwe życie arty-
sty nakreślone czułością i zatrzymane nie tyle dla 
widza co dla siebie samego i przez to niesłychanie 
cenne. W tej grupie prac niesłychanie chwytające 
za serce i naładowane szczególnym ładunkiem 
emocjonalnym są podobizny zwierząt – koni, 
psów i wołów. Niezwykłe w tych pracach połą-
czenie realizmu studium z natury ze swobodą 
malarską przywodzi na myśl dzieła Theodora 
Gericaulta, ale tylko przywodzi, nie naśladuje 
ani nie kopiuje, staje zaś w szranki i nie odbiega 
klasa artystyczną, o czym pisali już współcześni 
artyście krytycy. Realizuje formę i treści roman-
tyczne w niezwykle jak na owe czasy nowoczesny 
sposób, sobie tylko właściwy.

Prezentowana praca jest arcydziełem 
o najwyższej klasie artystycznej, ale również i zna-
czeniu dla historii sztuki polskiej. Sportretowany 
łeb gniadego konia w półprofilu w dosyć dużym, 
jak na zwyczajowe dzieła mistrza rozmiarze, zdaje 
się wychodzić z płótna. Koń patrzy na widza peł-
nym oddania, niezwykle mądrym spojrzeniem, 
wodząc za nim wzrokiem gdziekolwiek by się 
nie znalazł. Mamy wrażenie, że model cieszył 
się ogromną sympatią portretującego, wręcz 
miłością, co starał się odwzajemnić spokojnie 
pozując. O szczególnym znaczeniu pracy oraz za-
dowoleniu artysty z efektu końcowego świadczy 
też pełna sygnatura umieszczona na dole obrazu, 
co artysta czynił nie zawsze. Praca znajdowa-
ła się przez lata w rękach rodziny artysty, była 
własnością Józefy Michałowskiej, córki artysty, 
a następnie jego wnuka Dominika Łempickiego, 
by potem znaleźć się w kolekcji m.in. dr. Emila 
Merwina z Wiednia. Cudem ocalały z pożaru czę-
ści zbiorów kolekcjonera, niesie swoją cudowną 
historię do antykwariatu Czesława Bednarczy-
ka, by w końcu pojawić się w reprezentacyjnej 
kolekcji polskiej sztuki Wojciecha Fibaka. Dzie-
ło prezentowane było na wielu znamienitych 
wystawach polskiej sztuki, w ostatnich latach 
m.in. w Muzeach Narodowych w Warszawie, 
Poznaniu (1992), Szczecinie (1999/2000) oraz 
Krakowie (2000). Jego pojawienie się na rynku 
aukcyjnym stanowi prawdziwe wydarzenie dla 
kolekcjonerów sztuki polskiej w kraju i za granicą.

(...) największy polski malarz pierwszej 
połowy bieżącego wieku, Piotr Michałowski... 
Słynne, niezrównane życiem i prawdą łby 
końskie jego pędzla... tak są piękne i tak 
wszystkie cechy nieledwie faktury Gericaulta 
na sobie noszą, iż słusznie za arcydzieła jego 
ucznia uchodzą...
(Jerzy Mycielski w nocie z paryskiej wystawy powszechnej, Paryż, 1889)



43 42 

11  
ALEKSANDER KOTSIS 
(1836 – 1877)

Portret Emilii Dunin-Majewskiej, 
1968-1870

olej, tektura, 45 x 37 cm

Estymacja: 150 000 – 180 000 zł 

proweniencja 
Kraków, kolekcja Agnieszki Mancewicz

wystawiany
Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie, Alek-
sander Kotsis (1836-1877). Odcienie realizmu, 
5 marca - 11 lipca 2021.

reprodukowany
Krypczyk-De Barra A., Aleksander Kotsis (1836-
1877). Odcienie realizmu [katalog wystawy], 
wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 
2021, poz. 37, s. 128.

Kotsis tworzył portrety inteligencji 
krakowskiej i wiedeńskiej ale też wizerun-
ki chłopów, górali i Żydów. Sam urodził 
się w rodzinie chłopskiej. W latach 1850-
60 studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem Wojciecha Kor-
nelego Stattlera, Władysława Łuszczkiewicza 
oraz Aleksandra Płonczyńskiego. Podczas 
studiów zaprzyjaźnił się m.in. Z Arturem 
Grottgerem, Andrzejem Grabowskim i Izy-
dorem Jabłońskim. Naukę kontynuował na 
stypendium rządowym we Wiedniu. W 1862 
roku zamieszkał w Krakowie. W 1867 zwie-
dził Paryż i Brukselę, w latach 1870-1875 
odbywał podróże artystyczne do Wiednia 
i Monachium a także na Litwę. Znany jako 
miłośnik Tatr i góralszczyzny wielokrotnie 
wędrował po górach malując z natury. Zwie-
dził również Bawarię i przemierzał szlaki Al-
pejskie. Podczas powstania styczniowego 
tworzył kompozycje w duchu patriotycznym 
i martyrologicznym. Później malował nie-
mal wyłącznie sceny o tematyce rodzajo-
wej i ludowej okolic Krakowa i Podhala oraz 
krajobrazy, często z rodzajowym-fabular-
nym sztafażem. Kotsis był jednym z głów-
nych przedstawicieli polskiego malarstwa 
połowy XIX wieku. Całe życie związany był 
z rodzinnym Krakowem a jego malarstwo 
nosi znamiona bardzo osobistej i szczerej 

więzi z kulturą ojczystą. Jego twórczość to 
przede wszystkim obrazy olejne i akwarele. 
Pozostawił kilkaset obrazów z czego połowa 
to swobodnie malowane szkice o wysokich 
walorach malarskich. Zapomniany na prze-
łomie XIX i XX wieku został ponownie odkryty 
przez artystów związanych z Komitetem Pa-
ryskim w 1932 roku po wystawie w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. O jego twórczości 
w 1932 roku entuzjastycznie pisał Jan Cybis: 
„Obraz Kotsisa nas intryguje, bo jest malo-
wany z powodem plastycznym w czasie kie-
dy najbardziej gubiono powód plastyczny, 
malując dla tematu”. Podkreślał również jego 
indywidualny styl: „Materia malarska wyróż-
nia Kotsisa stanowczo od wszystkiego co się 
kiedykolwiek u nas robiło”. Wnikliwą ocenę 
jego malarstwa spisał Mieczysław Porębski: 
„(...) umiał szybciej niż inni rówieśnicy (...), 
osiągnąć ten stopień artystycznej dojrzało-
ści, który wysuwa najlepsze jego prace z prze-
łomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych na czoło naszych zdobyczy malarskich 
czasu. Ich swoboda, świetlistość, ciepło ich 
podmiotowa i przedmiotowa wrażliwość, 
lekkość dotknięcia, wyczucie plamy barwnej, 
stłumionej, ale nie pozbawionej własnego, 
indywidualnego dźwięku, świadczą o praw-
dziwie samorodnym, intuicyjnym raczej niż 
refleksyjno-spekulacyjnym talencie”.
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JÓZEF 
CHEŁMOŃSKI

Józef Chełmoński urodził się w 1849 
roku w Łowiczu. Wielka artystyczna wrażliwość 
zaszczepiona została mu jeszcze w dzieciństwie 
przez ojca, z którym łączyła go silna, emocjonalna 
więź. W 1867 roku młody Józef zapisuje się do 
warszawskiej Klasy Rysunkowej, jedynej wów-
czas uczelni artystycznej w Królestwie Polskim. 
Jednocześnie z nauką w Klasie Rysunkowej Cheł-
moński wstąpił do prywatnej pracowni Wojciecha 
Gersona. Artysta zawsze podkreślał ogromną 
rolę, jaką w jego życiu twórczym odegrał Gerson, 
pisał o nim: "człowiek obdarzony gorącą miłością 
wszystkiego, co szlachetne i wielkie". Mistrz stał 
się głównym mentorem Chełmońskiego. Wpa-
jana studentom zasada, że aby malować rzeczy 
wzniosłe, trzeba samemu się udoskonalić, stała 
się myślą przewodnią życia artysty. Pragnienie 
stania się dobrym, by móc wywołać potem to 
uczucie w widzu, jest widoczne w całej jego twór-
czości. W połączeniu z ogromnym naciskiem, jaki 
Gerson kładł na akademicki warsztat rysunkowy 
i studiowanie natury, idea ta dawała przyszłemu 
mistrzowi Chełmońskiemu najlepszą z możliwych 
podstaw studiowania malarstwa. 

Na przełomie listopada i grudnia 1871 
roku Chełmoński wyjechał na dalsze studia do 
Monachium. Ciekawostką jest, że stało się to 
przy wydatnej pomocy Maksymiliana Gierym-
skiego. Przekazał on swój obraz na loterię, do-
chód z której przeznaczony został na opłacenie 
pobytu Chełmońskiego w Monachium. W okresie 
jego pobytu rezydowała tamże cała kolonia ar-
tystów polskich na czele z Józefem Brandtem 
i Maksymilianem Gierymskim. Wokół tych dwóch 
uznanych skupiła się grupa młodszych, różnie 
uzdolnionych, których drogi artystyczne poto-
czyły się w bardzo różnych kierunkach, m. in. 
Wojciech Kossak, Jan Rosen, Stanisław Witkie-
wicz, Tadeusz Dowgird. Mówiło się nawet wtedy 
o czymś na kształt "polskiego Monachium", czyli 
dużej grupie polskich artystów, których oprócz 
polskości łączyły sny o wielkości, sztuka ale też 
nędza i najrozmaitsze dziwactwa. 

Chełmoński nie studiował długo na Aka-
demii, prawdopodobnie były to dwa semestry. 
Bardzo szybko postanowił poświęcić się tylko ma-
lowaniu, tym bardziej, że przy wydatnej pomocy 

Brandta i Gierymskiego mógł zbywać prace i posy-
łać środki rodzinie. Pomimo niewątpliwej przyjem-
ności z obcowaniem ze sztuką dawnych mistrzów, 
którą miał okazję oglądać w Starej Pinakotece, czy 
też ze sztuką współczesną, prezentowaną wów-
czas na licznych wystawach, Chełmoński nie czuł 
się najlepiej w Monachium. Był najprawdopodob-
niej rozczarowany również Akademią i bardzo tęsk-
nił. Nostalgii nie uleczyła nawet znaczna poprawa 
warunków materialnych. Pociechą i natchnieniem 
była w tym okresie poezja Adama Mickiewicza, 
a zwłaszcza Pana Tadeusza. 

W 1874 roku Chełmoński wyjeżdża na 
Ukrainę i stamtąd wraca już do Warszawy. Po-
byt na Ukrainie w pewien sposób ukierunkował 
dalszą twórczość artysty. Zyskała ona nowego 
ducha, swobodę i pokazała w pełni niezmiernie 
bliskie naturze oblicze artysty. Chełmoński poko-
chał kresy. Dzięki swojej fotograficznej pamięci 
motywy i tematy z Podola, Ukrainy, z biegiem lat 
z Wołynia, Pińszczyzny, Polesia i Litwy, stawały 
się tematem jego najlepszych prac (Babie lato, 
Przed odjazdem gości na Ukrainie, Stróż nocny). 
Zapamiętywał, a następnie malował w swojej 
sławnej pracowni, na ostatnim piętrze Hotelu 
Europejskiego w Warszawie. 

Niestety wystawa w TZSP sztandaro-
wych dzieł nie przyniosła zamierzonego efektu. 
Prace, o zgrozo, nie znalazły uznania ani wśród 
publiczności ani krytyki. Rozczarowany artysta 
postanawia więc wyjechać do Paryża, gdzie spo-
dziewa się lepszego odbioru prac, mimo że jak 
sam pisze "(…) przywiązanie do swoich było mi 
podstawą czynów moich i zajęć, gdy mi tego 
zabraknie – sądzę, że mi znów tak źle będzie, 
jak już było". Dzięki pomocy tym razem Cypriana 
Godebskiego i jego żony, Chełmoński w połowie 
listopada 1875 roku wyjechał do Paryża. W miej-
scowości Neuilly wraz z Godebskim i Piątkow-
skim urządzili pracownie w jednym domu, który 
wkrótce stał się miejscem ówczesnych spotkań 
malarskich znajomych artystów. Chełmoński nie 
był jednak i w tym środowisku szczęśliwy. Ciągle 
tęsknił za krajem, ale też zapewne był rozgory-
czony niezrozumieniem rodaków. 

Sytuacje zmienił paryski Salon 1876 
roku, gdzie obrazy artysty wzbudziły spore zain-

teresowanie marszandów, publiczności i krytyki. 
Chełmoński rozpoczął współpracę ze znanym 
marszandem Adolphem Goupilem. W jego ko-
respondencji znaleźć można notatkę dotyczącą 
Chełmońskiego: "Od czasu Gericault nikt z taką 
siłą koni nie traktował". Prace artysty zaczęły być 
również sprzedawane w Ameryce, nabywcą był 
znany kolekcjoner Wiliam Stewart, a także Henry 
Gibson. Ostatecznie artysta pozostał w Paryżu 
dwanaście lat. Ukoronowaniem tego okresu było 
niewątpliwie Grand Prix na Wystawie Powszech-
nej w Paryżu. Był to czas dobrych warunków by-
towych, spowodowanych dużą zbywalnością 
dzieł. Niemożliwe jednak było uniknięcie rutyny 
w tej sytuacji. Zamówień od sprzedających ob-
razów było dużo więcej niż prac. Normalnym 
stało się więc, że motywy zaczęły się powtarzać, 
a sam artysta czerpiący z pamięci, a nie ze świeżo 
przeżywanych emocji, popadł w swego rodzaju 
manierę, którą Chełmońskiemu, zwłaszcza przy-
jaciele, zaczęli wypominać. 

Pobyt w Paryżu zapewnił Chełmoń-
skiemu sławę w środowisku, dał niezależność 
finansową, ale uważa się, że niestety nie posunął 
go w rozwoju drogi twórczej. Można by na ten 
temat polemizować. Okres francuski przyniósł 
bowiem Chełmońskiemu zainteresowanie pejza-
żem. Stało się ono paradoksalnie przyczynkiem 
do odrodzenia twórczego, w innym charakte-
rze, ale nie mniej artystycznie genialnego. Zmę-
czenie głośnym życiem paryskim, spadek cen 
obrazów i związane z tym pogorszenie sytuacji 
materialnej sprawiły, że Chełmoński wrócił do 
kraju. Za pożyczone pieniądze kupił niewielki 
majątek blisko Grodziska – Kuklówka i osiedlił 
się tam wraz z córkami, by poświęcić się teraz 
całkowicie malarstwu pejzażowemu. Dokonał 
również pewnego przewartościowania własnych 
dążeń, zwrócił się do religijności, mistyczności, 
a efektem tego były przepiękne pejzaże, lirycz-
ne krajobrazy z jedną myślą przewodnią, której 
nie sposób nie dostrzec podziwiając te prace: 
uwielbienie niemal panteistyczne dla przyrody 
połączone z poszukiwaniem religijnej prawdy. 
Józef Chełmoński zmarł w 1914 roku w swoim 
majątku w Kuklówce.

Czy dziś mamy swoją twarz po Chełmońskim, 
tym wielkim poecie i artyście? Sarmata, Polak. 
W Paryżu nazywano go genialnym barbarzyńcą 
(…) Chełmoński bliski mi przez temat, kraj, 
poezję, pejzaż, szlachtę, lud, konie. Chełmoński 
także wielki poeta, wielki pan, syn ziemi. 
– Leon Wyczółkowski

Józef Chełmoński, Kuklówka 1909, Wydawnictwo Kluszczyński, str. 27.
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Chełmoński wziął Paryż w ciągu tych 
kilku godzin, które potrzebowała 
publiczność stolicy świata na obejrzenie 
oficjalnego Salonu 1876 roku. 
Wieczorem nazwisko jego widniało 
w pierwszej linii wszystkich sprawozdań.
– Henryk Piątkowski
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12  
JÓZEF CHEŁMOŃSKI 
(1849 – 1914)

Jeździec, 1879

olej, płótno, 84,5 x 110,5 cm
sygn. l. d.: JOZEF CHELMONSKI / Paris 1879
na odwrociu nalepki wystawowe

Estymacja: 700 000 – 900 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

wystawiany
Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie, 
Zbiory Fundacji im. Ciechanowieckich,  
październik - grudzień 1989.

reprodukowany
Zbiory Fundacji im. Ciechanowieckich  
[katalog wystawy], Warszawa 1989, il. 11

Paryski okres twórczości, blisko dwuna-
stoletni, w którym powstało prezentowane dzie-
ło, przyniósł Chełmońskiemu ogromną tęsknotę 
za krajem i wiele rozterek duchowych, ale przy 
tym sławę i zawodowe powodzenie. Zauważony 
i doceniony przez marszanda Adolphe'a Goupi-
la, wkrótce osiągnął spektakularny sukces arty-
styczny i finansowy, także poza Francją, głównie 
w Stanach Zjednoczonych. 

Stał się też niezwykle znaną i doce-
nianą postacią paryskiego świata twórczego. 
Prowadził otwarty dla całej kolonii artystycznej 
dom i utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie, 
a jednak nigdy do końca nie poczuł się w Pary-
żu jak u siebie. Żadna sława i żadne pieniądze 
nie były w mocy uleczyć tego depresyjnego sta-
nu. Nękany ciągłym poczuciem straty, zawodu 
i tęsknoty tym bardziej pieczołowicie malował 
polskie kresy. Z dala od ojczyzny, komponował 
zdumiewająco żywe obrazy rodzimego kraju, 
w całym bogactwie i różnorodności jego natury 
i obyczaju. Na rozkwitający wówczas w Paryżu im-
presjonizm w ogóle nie zwrócił uwagi, całą swoją 
energię skupiając na tworzeniu realistycznych 
scen z życia codziennego w Polsce – końskich 
targów, rolników i pasterzy w polach, kuligów 
i szumnych powrotów z dworskich balów, karczm 
i jarmarków, polowań, napadów wilków czy słyn-
nych konnych trójek i czwórek. Była w nim jakaś 
niezwykła, elementarna siła „człowieka ziemi”.

Oferowany obraz z 1879 roku przedsta-
wia jeźdźca pędzącego o brzasku przez rozległą 
równinę. Kopyta końskie rozbryzgują w galopie 
błoto pokrywające gościniec. Jest ślisko i mokro. 
Siedzący na grzbiecie konia mężczyzna ma na 
sobie ciężką, skórzaną kurtkę i futrzaną czapkę. 
Koncentrując się na drodze, patrzy w dal i pochy-
la się nieznacznie w siodle do przodu. W dłoniach 
ściska lejce. Jego postać spowija jeszcze pół-
mrok odchodzącej nocy, ale na niebie widnieją 
już rozproszone, żółtawe promienie poranka. 
Kompozycję śmiało nazwać można arcydziełem 
konia w ruchu. Artysta tak doskonale oddając 
modelunek zatraconego w galopie zwierzęcia, 
działa na wyobraźnię widza. Przyglądając się 
odmalowanej scenie, można niemal usłyszeć 
końskie parskanie i tętent masywnych kopyt po 
błotnistej drodze. Malarskie mistrzostwo Cheł-
mońskiego docenił krytyk Antoni Sygietyński 
pisząc: „(…) maluje konie w tak gwałtownych 
skróceniach, że nawet w spokoju zastanawiałyby 
długo widza swą niezwykłością, a cóż dopiero 
przy takiej sile pędzenia i rozhukania po stepie. 
Ale to właśnie stanowi jedną z największych za-
let malarza i stawia Chełmońskiego wyżej od 
wszystkich artystów, którzy prawdopodobnie 
widzieli tak dobrze jak i on ruchy, te skrócenia 
ciała, te wygięcia mięśni, ale nie mieli odwagi lub 
siły dostatecznej w technice, aby je odtworzyć” 
(Sygietyński A., Sztuka na Wystawie Powszechnej 
w Paryżu, „Ateneum” 1878, t. III).

Chełmoński, który od pierwszego występu 
w Paryżu staje się sławnym, który jest tam 
otoczony dobrobytem i czcią największych 
artystów, pozostaje tym dzikim z pól i lasów 
polskim człowiekiem, noszącym po Paryżu 
nieustanną tęsknotę za tym życiem wsi polskiej. 
– Stanisław Witkiewicz
(Witkiewicz S., Aleksander Gierymski, wyd. Towarzystwo Wydawnicze, Lwów 1903, s. 100-101)
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MAKSYMILIAN 
GIERYMSKI 

Choć Maksymilian Gierymski miał 
niezwykle mało czasu by artystycznie rozwinąć 
skrzydła, to swoimi osiągnięciami wywarł zna-
czący wpływ na malarstwo polskie. Jego twór-
czość obejmuje zaledwie dekadę (1865-1874), 
gdyż zmarł nagle na gruźlicę mając dwadzie-
ścia osiem lat. Mimo tak młodego wieku, sztukę 
Gierymskiego cechuje nadzwyczajna dojrzałość 
i nowatorskie spojrzenie. Malował przede wszyst-
kim rodzimy pejzaż i sceny konne - rodzajowe 
bądź batalistyczne. Obrana tematyka związana 
była z jego doświadczeniami, przeżyciami emo-
cjonalnymi i tęsknotą za krajem. Był zarazem 
kochającym Chopina i Mickiewicza romantykiem, 
jak również trzeźwym realistą i obie te tenden-
cje w doskonały sposób umiał łączyć w swoich 
obrazach. 

Jako siedemnastolatek brał czynny 
udział w powstaniu listopadowym, co miało 
znamienny wpływ na jego późniejszą twórczość. 
Długie marsze, życie w obozie powstańczym, 
stałe patrole i otaczająca zewsząd przyroda - 

wszystko to wracało na jego płótnach niczym 
melancholijne wspomnienia. W tamtym okresie 
Gierymski stał się czułym obserwatorem pejzażu 
- zmienności jego światła i barw w zależności 
od pory dnia, czy roku. Wiedzę tę wykorzystał 
później w swych pracach, budując kolorystycznie 
rodzime widoki. Pisał: „na obrazie jak na zegarze, 
trzeba widzieć godzinę” (Maksymilian Gierymski, 
cyt. za: Piątkowski H., Maksymilian Gierymski. 
Kartka z dziejów sztuki, nakładem księgarni M. A. 
Wizbeka, Warszawa, 1896, str. 64). Realistycznie 
oddany krajobraz przepełniał zarazem pewną 
poetyckością. W jego dziełach można poczuć 
otwartą przestrzeń stepów, wilgoć ziemi i ciszę 
wsi o brzasku czy wieczorem. O głębi swej sztuki 
artysta mówił: „Pod farbą dobrze położoną i pod 
werniksem leży czasem zagrzebane trochę uczu-
cia, w które się sam[emu] nie wierzy często, lub 
o którym się wątpi w pewnych chwilach, ta trochę 
przegląda jednak, bywa, poprzez farbę i może 
jej blasku dodaje…” (z zapisków Gierymskiego, 
1873, cyt. za: Stępień H., dz. cyt., s. 6).

Na tle tych frapujących autentycznością 
pejzaży, Gierymski przedstawia sceny powstań-
cze, polowania i codzienne życie małych miaste-
czek. Wydarzenia te traktuje jako pamiątkę minio-
nego czasu, nie narzucając sobie akademickich 
schematów dla podniesienia dydaktyki treści. 
Dla niego liczy się malarska swoboda i wartość 
estetyczna dzieła. Studiując wpierw w Warszawie, 
a następnie w Monachium, Gierymski w ciągu 
kilku lat osiągnął to, co nie udaje się niektórym 
malarzom przez całe życie. Uzyskując solidne 
podstawy, odnalazł własną drogę twórczą i styl 
wyprzedzający trendy. Jego prekursorskie po-
dejście do budowania poetyckiej nastrojowości 
w pejzażu z wykorzystaniem światła i barwnej 
plamy, a także sugestywna, jakby przypadko-
wa naturalność scen powstańczych stały się 
wzorcem i inspiracją dla wielu polskich malarzy 
z kręgu szkoły monachijskiej.

ABY WIDZIEĆ 
PIĘKNO, TRZEBA 
MIEĆ TROCHĘ 
PIĘKNA W DUSZY. 
– Maksymilian Gierymski
(fragment dziennika, 1873 r., cyt. za: Stępień H., Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, Warszawa, 1983, s. 5)

Maksymilian Gierymski, fot. z ok. 1872 r. (Maksymilian Gierymski Malarstwo i Sztuka, 1974).
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Wizja Gierymskiego stała się 
wzorcem obrazów o [powstańczej] 
tematyce, malowanych jeszcze po 
latach przez wielu polskich malarzy, 
głównie z kręgu monachijskiego (…).
(Stępień H., Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, Warszawa, 1983, s. 33)
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„Patrol polski w 1830 roku” jest jed-
ną z pierwszych prac w twórczości Maksymi-
liana Gierymskiego, ilustrujących wydarzenia 
powstańcze. Oczom widza ukazuje się szary, 
błotnisty gościniec, na którym przed chwilą za-
trzymał się patrol. Wojskowi widząc przechodzą-
cego wieśniaka, pytają go o bezpieczną drogę. 
Odmalowaną wieś spowija chłodny, blady świt. 
Obok kępy drzew stoją opuszczone zabudowania 
dworskie, a daleko w tle majaczą wiatraki. Ca-
łość przedstawienia przepełnia pewien liryczny 
nastrój, wyczuwalny w ciężkich obłokach, ściętej 
mrozem ziemi i ciszy poranka, przerywanej tylko 
wiatrem i tętentem kopyt. Dzieło zbudowane 
niczym powracające wspomnienie, opiera się 
na osobistych doświadczeniach artysty – byłego 
powstańca. Łączy „(…) w przedziwny sposób 
autentyzm realistycznej sceny »zasięgania języka« 
z metaforyczną już sprawą zagubienia człowieka 

w nieprzyjaznej, dominującej nad nim przyrodzie, 
w nieprześwietlonym słońcem ponurym, szeroko 
otwartym, ogarniającym zimowym pejzażu”(Stę-
pień H., dz. cyt., s. 21).

Co istotne z kolekcjonerskiego punku 
widzenia, oferowany obraz „(…) stanowi punkt 
zwrotny (…), wyznaczając i rozpoczynając jed-
nocześnie niezmiernie ważny nurt twórczości 
Maksymiliana Gierymskiego” (Stępień H., dz. cyt., 
s. 21). Lata 1869-1870 to przełomowy moment, 
w którym malarz osiąga artystyczną dojrzałość. 
Ugruntowuje się wówczas nowe spojrzenie Gie-
rymskiego na sceny wojskowe, którym nadaje on 
charakter rodzajowo-historyczny. Jego kompozy-
cje stają się bardziej swobodne i naturalne, brak 
w nich dynamiki, napięcia czy zbędnych szczegó-
łów. Siłą jego sztuki staje się „(…) działanie emo-
cjonalne poprzez wydobycie ekspresji zgodnej 
według niego z istotą przedstawienia i wywołanie 

w widzu zbliżonych uczuć” (Stępień H., dz. cyt., 
s. 16). Funkcjonując już kilka lat w środowisku 
monachijskim, artysta otrzymuje w nim czołową 
pozycję, wyprzedzając samego Józefa Brandta.

Nastrojowy „Patrol polski w 1830 roku” 
zarysowuje nową, przemyślaną koncepcję ar-
tystyczną Gierymskiego. Jak stwierdził znany 
monachijski krytyk Friedrich Pecht, obraz „wy-
wołuje najprostszymi środkami w szczególny 
sposób fascynującą poezję…” (Munchner Kunst, 
Kunstverein, „Allegemaine Zeitung-Beilage”, Au-
gsburg, 1869, nr 111, z dn. 21 kwietnia, s. 1697). 
Stanowi także zapowiedź innego arcydzieła 
malarza - znajdującego się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie „Patrolu powstań-
czego” (1872-73), gdzie artysta powtarza motyw 
pytającego o drogę patrolu, umieszczając go 
jednak w scenerii słonecznego dnia.

U Maksa Gierymskiego uderza 
wieloznaczność przeżyć 
powstańczych. Przerastając 
rolę stale inspirującego, 
powracającego tematu 
wypełniły całą jego twórczość 
poczuciem przeżytej klęski, 
powściąganą emocjonalnością, 
melancholią, tak jak i postawę 
człowieka naznaczyły życiowym 
sceptycyzmem, dystansem 
wobec innych wewnętrznym 
skrywanym niedosytem. 
(Stępień H., Maksymilian Gierymski. Obraz i słowo, Warszawa, 1983, s. 9)
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13  
MAKSYMILIAN GIERYMSKI  
(1846 – 1874)

Patrol polski w 1830 roku, 1869

olej, płótno, 35 x 51 cm
sygn. p. d.: M Gierymski 69

Estymacja: 1 000 000 – 1 200 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
Agra-Art, aukcja 15.06.2008, poz. 5
Agra-Art, aukcja 24.10.1999, poz. 19 
Warszawa, kolekcja Apolinarego Przybylskiego 
(do 1939)
Wiedeń, kolekcja Abe Gutnajera  
(zakup w 1927)
kolekcja Wilhelma Kastnera (1869)

reprodukowany
Lepiarz A., Białczyk A., Groblewska T., Wielcy 
malarze w małym dworku. Kolekcja malarstwa 
polskiego XIX i początku XX wieku, Poznań 
2010, ss. 62 – 63.  
Bołdok S., Antykwariaty artystyczne salony 
i domy aukcyjne, Historia warszawskiego rynku 
sztuki w l. 1800-1950, Neriton, Warszawa, 2004, 
ss. 231, 358. 
Straty wojenne. Malarstwo polskie. Obrazy 
olejne, pastele, akwarele utracone w latach 
1939-1945 w granicach Polski po 1945, Poznań 
1998, s. 95, nr kat. 115, il.; patrz także: Obrazy 
odnalezione w kraju i za granicą, [w:] Straty 
wojenne (…); wznowienie – reprint, Poznań, 
2007, jw. oraz s. 328. 
Stępień H., Maksymilian Gierymski. Obraz 
i słowo, Warszawa, 1983, s. 21. 
Stępień H., Malarstwo Maksymiliana Gierym-
skiego, Wrocław, 1979, ss. 94-95, 171, kat. nr57, 
il. 80. 
Starzyński, Maksymilian i Aleksander Gierym-
scy – Listy i notatki, Wrocław, 1979, ss. 395, 
396, 51.
Masłowski M., Maksymilian Gierymski i jego 
czasy, Warszawa, 1976, ss. 194-195, repr. na 
s. 206. 
Stępień H., Maksymilian Gierymski 1846-1874. 
Malarstwo i rysunek. Wystawa monograficzna 
zorganizowane w setną rocznicę śmierci arty-
sty, MNW, Warszawa, 1974, s. 22. 
Bogucki J., Gierymscy, Warszawa, 1959, s. 70. 
Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego 
[katalog wystawy], IPS VI-IX 1939, Warszawa, 
1939, nr kat. 31.  
Życie Polskie w Malarstwie [katalog wystawy], 
IPS, Warszawa, 1934, nr kat. 27. 

Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 1933, s. 22.  
Przewodnik po wystawie TZSP nr 85, Żołnierz 
i koń w sztuce polskiej w. XIX i sztuka współcze-
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Przewodnik po wystawie TZSP nr 45, Wystawa 
malarstwa polskiego drugiej połowy XIX wieku, 
Warszawa VII – VIII 1929, s. 11, nr kat. 905 [Pa-
trol 1830 r. – własność A. Przybylski]. 
Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Warszawie, 1927, s. 39.  
Przewodnik po wystawie TZSP nr 24, Spis dzieł 
wystawy batalistycznej, Warszawa, VI. 1927, 
s. 18, nr kat. 34 [Zasięganie języka przez patrol 
1831 r. – własność A. Przybylski]. 
„Sztuki Piękne”, 1927, nr 8, s. 322 (Kronika 
artystyczna). 
„Warszawianka”, 1927, nr 87 z dn. 29 III, s. 4. 
Sygietyński A., Maksymilian Gierymski, Lwów 
1906, il s. 33. 
Łaszczyński B., Uzupełnienia; Gierymski Mak-
symilian, [w:] E. Swieykowski, Pamiętnik, TPSP 
w Krakowie 1854-1904, Kraków 1905, s. 590-591 
[Zasięganie języka przez polski patrol z r. 1830 
– kupiony w Monachium].  
Assmus R., Studien zur Charakteristik bedeu-
ten der Künstler der Gegenwart, CIV: Max Gie-
rymski, [w:] Die Dioskuren, 1874, nr 47, s. 378. 
Bericht über den Bestand und das Wirken des 
Münchner Kunstvereins währen des Jahres 
1869, München 1869, nr kat. 1. 
GF. Pt. [Pecht], Münchener Kunst, Kunstverein, 
[w:] Allgemeine Zeitung – Beilage, Augsburg,  
1869, nr 111, z dn. 21 IV 1869, s. 1697.
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14  
JULIUSZ HOLZMÜLLER 
(1876 – 1932)

Arab, 1903

akwarela, papier, 25,5 x 16,5 cm
sygn. śr. d.: Juliusz Holzmuller 1903  22/XI

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł 

proweniencja 
Poznań, kolekcja prywatna

15  
JULIUSZ HOLZMÜLLER 
(1876 – 1932)

Klacz ze źrebięciem, 1904

akwarela, papier, 29 x 43 cm
sygn. śr. d.: Juliusz Holzmuller 1904

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł 

proweniencja 
Poznań, kolekcja prywatna
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Oferowany obraz przedstawiający męż-
czyznę w stroju orientalnym stanowi znakomi-
te studium portretowe. Odmalowana postać 
została ujęta w popiersiu na ciemnym tle. Jej 
głowę zdobi kolorowy turban, a ciało spowija 
przepastna chusta w szerokie, czerwono-białe 
pasy. Materiał stanowi silny akcent kolorystyczny 
kompozycji, eksponując jednocześnie brodatą, 
posągową twarz mężczyzny. Uwagę przykuwają 
zapadnięte policzki, orli nos, a przede wszystkim 
niezwykle pięknie ukazane oczy, z których bije 
łagodność, a zarazem życiowy ciężar. Niczym 
symboliczne zwierciadła duszy, wyrażają więcej 
niż jakikolwiek inny element portretu.

Przejmujący realizm, z jakim została 
oddana postać, wskazuje na pokaźne umiejęt-
ności warsztatowe autora, jak również stanowi 
o wysokiej klasie artystycznej dzieła. Obraz wy-
konany przez nieznanego twórcę, według tradycji 
rodzinnej obecnych właścicieli, jest autoportre-
tem Stanisława Chlebowskiego. Artysta ten był 
nadwornym malarzem osmańskiego sułtana Ab-
dülaziza i w latach 1864-1876 przebywał w Kon-
stantynopolu. Przypatrując się archiwalnemu 
zdjęciu Chlebowskiego z 1879 roku zauważyć 
można intrygujące podobieństwo do odmalowa-
nego modela. Jest zatem wysoce prawdopodob-
ne, iż oferowany wizerunek nie tylko należałoby 
przypisać Chlebowskiemu, ale również uznać 
go za autoportret samego artysty-orientalisty.

16  
AUTOR NIEOKREŚLONY 

Portret mężczyzny w stroju 
orientalnym, II poł. XIX w.

olej, płótno, 66 x 53 cm

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł 

proweniencja 
Poznań, kolekcja prywatna
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JAN 
STYKA

BYŁ TYTANEM PRACY, 
TAK NAZYWAŁ GO 
NAWET MATEJKO. 
Czapliński Cz., The Styka Family Saga. Saga Rodu Styków, Bicentennial Publishing Corporation, New York, 1988, s. 45

Wielki patriota, a zarazem obywatel świata. Malarz majestatycznych 
panoram, którego sam mistrz Matejko traktował bardziej jak kolegę po 
fachu niż swojego ucznia. Wreszcie protoplasta malarskiego rodu Styków. 
Potężny, o mocnej posturze, przysłaniający niekiedy swoje obrazy. Przy tym 
elokwentny, ujmujący w obejściu i z poczuciem humoru paryżanina: „(…) 
rzadko kiedy mówił, raczej przemawiał. Nie malował jak zwykły śmiertelnik - 
tworzył; nie chodził, lecz kroczył (…)” (wspomnienie Karola Frycza, reżysera 
i scenografa teatralnego w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 95).

Jan Styka urodził się w 1858 r. we Lwowie. Wzrastał w atmosferze 
wielkiego poszanowania historii, otoczony narodowymi pamiątkami i pa-
triotycznym duchem: „(…) ojciec mój, który się lubił zawsze rozczytywać 
w dziejach historycznych (…), opowiadał mi rzeczy, które umysł dziecka 
napełniały obrazami przeszłości. Już dzieckiem widziałem tych wojowników 
bełskich portrety po korytarzach klasztornych, już dzieckiem rozumiałem, 
że napady tatarskie i kozackie niepokoiły tę ziemię - już mi jęczało coś w tej 
ziemi, jakby cierpienie ludu w jasyr pędzonego” (fragment pamiętnika J. 
Styki w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 14). Zamiłowanie do rysunku odkrył jeszcze 
jako młody chłopiec, lecz ojciec nie zezwolił mu poważnie zająć się sztuką, 
póki nie skończył gimnazjum. Studia na wiedeńskiej Akademii wybrał już 
w zgodzie ze swoimi marzeniami zostania artystą. Rwał się do pracy: „(…) 
rysowałem zapalczywie antyki i komponowałem ustawicznie” (fragment pa-
miętnika J. Styki w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 15). Studiował też pieczołowicie 
dzieła dawnych mistrzów w Galerii Lichtensteina i Belwederze, a wieczory 
spędzał na literaturze, muzyce i książkach, wzajemnie inspirując się ze 
swoim współlokatorem i przyjacielem Franciszkiem Krudowskim. Po dwóch 
latach pobytu na Akademii otrzymał złoty medal i Prix de Rome, nagrodę 
umożliwiającą mu dalsze studia w Rzymie. Sercem był jednak w kraju, gdzie 
czekała narzeczona Musia i miejsce w pracowni Matejki. W 1882 r. zjechał do 
Krakowa zastawiając wcześniej swój złoty medal, by mieć z czego opłacić 
podróż: „(…) pod okiem Matejki, rozdzielony od niego jedną tylko ścianą, 
wziąłem się do pracy i rozpocząłem moją »Regina Poloniae«” (fragment 
pamiętnika J. Styki w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 18). Potrzebne do obrazu 
płótno otrzymał od Matejki, z resztek pozostałych po ukończonym dziele 
„Sobieski pod Wiedniem”. Profesor pomagał Styce pożyczając kostiumy 
i gobeliny, dawał także stypendia. Nie musząc martwić się o byt, młody 

artysta oddawał się tworzeniu. Idyllę przerwała wieść o śmierci ukochanej. 
Styka załamał się i poczuł ogromną potrzebę wyjazdu by zmienić środowi-
sko i rozpocząć życie na nowo: „Matejko chciał mnie uwięzić w Krakowie 
i proponował profesurę w Szkole Sztuk Pięknych” (fragment pamiętnika 
J. Styki w: Czapliński Cz.,dz. cyt., s. 25). Nic go nie przekonało, w 1886 r. 
wyjechał do Paryża. Na miejscu znalazł wsparcie w postaci Axentowicza, 
wówczas już starego, obeznanego z miastem paryżanina. Chodził także do 
Chełmońskiego na wieczorki skupiające paryską Polonię. Śpiewał tam pieśni 
Moniuszki, które doprowadzały sentymentalnego gospodarza do łez. Od 
czasu do czasu wracał do kraju, zawsze pamiętając by odwiedzić Matejkę. 
Raz zastał profesora pracującego nad „Kościuszką pod Racławicami”: „Wejdź 
pan na te schodki - mówił mi - bo lepiej całość objąć można. Ale cóż teraz 
po Paryżu, to panu zapewne się wyda jakby jakiś malarz na przedmieściu 
malował” (fragment pamiętnika J. Styki w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 26). 
W tamtym okresie Styka poślubił Lucynę Olgiati, swoją byłą uczennicę 
z czasów krakowskich. Małżeństwo zamieszkało w paryskim atelier Styki, 
po czym przeniosło się na chwilę do Kielc, a później do rodzinnego Lwowa. 
Tam powstały m.in. „Polonia” (1890/91) i „Panorama Racławicka” (1894).

Talent Jana Styki odziedziczyła dwójka jego synów - Tadeusz 
i Adam. Jednak każdy z nich obrał swoją własną drogę twórczą, poświęcając 
się zgoła innym tematom i wykształcając charakterystyczny tylko dla siebie 
styl. „Synom moim mówiłem, że artysta ma dwie drogi. Albo być światow-
cem prawie co wieczór we fraku, z pustką w duszy, w głupim towarzystwie, 
gdzie się jednego głębszego zdania nie usłyszy. Przy czym z wolna talent 
marnieje, choć stosunki rosną; lub być samotnikiem siedzącym, tylko pracy 
swojej oddanym. Wówczas talent rośnie, wzmaga się i wcześniej czy później 
znajdzie swoje uznanie (…)” (fragment pamiętnika J. Styki w: Czapliński 
Cz., dz. cyt., s. 119). Malujący od małego pod okiem taty Tadeusz, choć 
początkowo interesował się bardzo różną tematyką, odkrył w sobie geniusza 
portretów. Był wziętym portrecistą wielkich osobistości m.in. Lwa Tołstoja, 
marszałka Focha, Sary Roosevelt, Poli Negri czy Ignacego Paderewskiego. 
Tymczasem młodszy Adam według zamysłu ojca miał zostać doktorem albo 
adwokatem. Jednak ujawniony talent przesądził o jego drodze artystycznej. 
Został wielkim orientalistą, malującym pasjami sceny arabskie.

Jan Styka z żoną na Capri, Włochy, NAC.
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Jan Styka pozostał w pamięci przede wszystkim 
jako autor wielkoformatowych dzieł historycznych i monu-
mentalnych panoram batalistycznych, w tym najsłynniejszej 
„Panoramy Racławickiej”, którą stworzył wraz z Wojciechem 
Kossakiem. Zasłynął również jako malarz i „natrętny” ilustrator 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, a jego ouevre związa-
ne z tym tematem to przeszło 200 rysunków i malowideł en 
grisaille oraz kilkanaście obrazów olejnych. Wątek antyku 
i wczesnego chrześcijaństwa, do którego zamiłowanie arty-
sta zdradzał już podczas studiów w wiedeńskiej Akademii, 
niezwykle mocno zaznaczył się w jego twórczości i decydował 
o kolejach jego losu. 

W 1900 r. Styka przybył do Paryża na Wystawę Świa-
tową w celu zaprezentowania panoramy „Męczeństwo chrze-
ścijan w cyrku Nerona”, którą Sienkiewicz uważał „za najlepszą 
ilustrację do swego  »Quo vadis«” (fragmenty pamiętnika J. 
Styki w: Czapliński Cz., The Styka Family Saga. Saga Rodu 
Styków, Bicentennial Publishing Corporation, New York, 1988, 
s. 108). Tam niespodziewanie otrzymał zamówienie do zi-
lustrowania luksusowego, francuskiego wydania powieści 
Sienkiewicza: „(…) rysowałem całymi wieczorami, nie chcąc 
w dzień wypuścić pędzla z ręki. Czekał na nie drzeworytnik, 
czekał miedziorytnik, co dziesięć dni musiał wyjść zeszyt z ilu-
stracjami” (fragmenty pamiętnika J. Styki w: Czapliński Cz., 
dz. cyt., s. 33-34). Oprócz tej pracy, artysta wykonał jeszcze 
piętnaście obrazów olejnych do „Quo vadis”, które były eks-
ponowane podczas jubileuszu pisarza w Warszawie w 1902 r. 

Dwa lata później słynny malarz padł ofiarą oszu-
stwa, użyczając na potrzeby Wystawy Światowej w St. Louis 
w Stanach Zjednoczonych kilkadziesiąt swoich dzieł: „(…) 
po wysłaniu obrazów nie miałem żadnej wieści, żadnej od-

powiedzi - przeciwnie, przesyłki pocztowe wracały. Trzeba 
się było decydować, albo zrobić krzyżyk na mój cały dorobek 
artystyczny szeregu lat: na Golgotę, na 15 obrazów Quo vadis 
(…), na 40 obrazów najróżniejszej treści i rozmiarów, albo 
puścić się w podróż za ocean i ratować co się da z potopu” 
(fragmenty pamiętnika J. Styki w: Czapliński Cz., dz. cyt., s. 
35). Był to najbardziej ciężki i pechowy okres w życiu artysty. 
Mimo że po pięciomiesięcznej batalii prawnej obrazy udało 
się odzyskać, to pawilon wystawowy z cyklem „Quo vadis”, 
już zwiniętym w rulony i przeznaczonym do wysyłki, został 
celowo podpalony. Wszystkie dzieła doszczętnie spłonęły: 
„Kiedy stałem na zgliszczach, patrząc z rozpaczą na popalone 
płótna i zwęglone »Figara« służące do objaśnienia obrazów, 
z wyrazem rozpaczy, przybliżył się do mnie pewien Francuz 
i rzekł: »Podziękuj panu Bogu za to, że jeszcze z synem swoim 
pozostałeś przy życiu (…)«” (fragmenty pamiętnika J. Styki w: 
Czapliński Cz., dz. cyt., ss. 36-37). Na szczęście malarz posta-
nowił odtworzyć cykl na podstawie zachowanych szkiców 
i studiów. Obrazy ponownie zabłysły na wystawie w 1911 r., 
tym razem w Paryżu, w Galerii de Boetie.

Jak znaczącą rolę miały dla Styki jego dzieła poświę-
cone „Quo vadis” świadczyć może fakt, że urządził on dla nich 
prywatne muzeum w swojej willi Certosella na Capri, gdzie 
przeprowadził się z rodziną w 1919 r. Ta niesamowita kolekcja, 
na którą składały się nie tylko prace olejne, ale także rysunki, 
doczekała się również albumu pt. „Musee de »Quo Vadis« 
oeuvre de Jan Styka”. Został on wydany w Neapolu w 1922 
r., na trzy lata przed śmiercią artysty - naszego wspaniałego 
„Ursusa malarstwa”.

Brak zupełny znajomości 
mistrzów starych musi za sobą 
pociągać pewien dyletantyzm 
i naiwność, która może mieć 
swój wdzięk czasami, ale trąci 
zawsze nieuctwem i brakiem 
najprostszych wiadomości. 
– Jan Styka
fragment pamiętnika J. Styki w: Czapliński Cz., The Styka Family Saga. Saga 
Rodu Styków, Bicentennial Publishing Corporation, New York, 1988, s. 16.
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17  
JAN STYKA 
(1858 – 1925)

Śmierć Nerona, 1904-1911  
(Tak minął Neron)

olej, płótno, 253 x 195 cm
sygn. p. d.: Jan Styka

Estymacja: 650 000 – 850 000 zł 

proweniencja 
Rzym, kolekcja prywatna 
Capri, Villa Certosella - Museo Quo Vadis

wystawiany
Paryż, Galerie La Boétie, 1911 
Capri, Museo Quo Vadis, 1919

reprodukowany
Museo Quo Vadis: opere di Jan Styka. Capri - 
Villa Certosella, wyd. D. Trampetti, Capri 1922, 
il. XXXII. 
Sienkiewicz H., "Quo vadis: roman néronien", 
wyd. Ernest Flammarion, Paryż 1904, tabl. 20r.
Pocztówka czarno-biała, wyd. A. J. Ostrowskie-
go, Warszawa 1905-1945.
Pocztówka kolorowa, wyd. Lapina, Paryż ok. 
1910-1918

literatura
Henryka Sienkiewicza "Quo vadis?" w piętna-
stu obrazach Jana Styki, wyd. Druk Franciszka 
Karpińskiego, Warszawa 1903, s. nlb (XV.  
Śmierć Nerona)
"Le Figaro illustré", 1902, nr 152, wyd. Manzi, 
Joyant et Cie, Paryż 1902 (wydanie w całości 
poświęcone Quo Vadis? Jana Styki)

I tak minął Nero, jak mija wicher, 
burza, pożar, wojna lub mór, 
a bazylika Piotra panuje dotąd 
z wyżyn watykańskich miastu 
i światu. 
– Henryk Sienkiewicz
(Sienkiewicz H., Quo Vadis, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954, s. 513)

Tam wyzwoleńcy nie ukrywali mu 
już dłużej, że czas umrzeć, więc 
kazał kopać dla siebie dół (…). 
Lecz na widok wyrzucanej ziemi 
ogarnął go strach. (…) Głosem 
zarazem drżącym i aktorskim 
oświadczył, że chwila jeszcze 
nie nadeszła, po czym znów jął 
cytować. (…) „Jakiż artysta ginie!” 
— powtarzał jakby ze zdumieniem. 
– Henryk Sienkiewicz
(Sienkiewicz H., Quo Vadis, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954, s. 512)
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18  
ENRICO GARGIULO 
(1881 – 1948)

Capri

olej, płótno, 38 x 64,5 cm
sygn. p. d.: E. Gargiulo

Estymacja: 7 000 – 8 000 zł 

Jak pełen cudnych kwiatów 
i zieleni kosz, 
Gdzie łańcuch domów niby 
kostki cukru skrzy się, 
Leży wyspa, ujęta pod 
niebiosów klosz, 
Na morzu jak na gładkiej, 
szafirowej misie. 
– Leopold Staff
(Leopold Staff, fragment wiersza „Capri” )
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KAZIMIERZ 
SICHULSKI

Malarz, rysownik i grafik, reprezentant folklorystycznego nurtu 
w sztuce Młodej Polski. Twórczość Sichulskiego została zdominowana przez 
tematykę huculską. Urodził się 17 stycznia 1879 roku we Lwowie. Był synem 
inżyniera kolejowego Antoniego Jeremiasza oraz Kamilli Langner. W latach 
1899-1901 Sichulski studiował przez trzy semestry prawo na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza oraz odbył służę wojskową w armii austriackiej. W 1901 
roku wstąpił do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uczył się 
malarstwa pod okiem Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera i  Stani-
sława Wyspiańskiego. Kształcił się również w Rzymie, Paryżu i Monachium. 
Zadebiutował jako artysta w 1903 roku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W latach 1903-1905 współpracował z czasopismem 
satyrycznym Liberum Veto, gdzie pracował jako rysownik. Od 1905 roku 
należał do kabaretu Zielony Balonik oraz do Towarzystwa Artystów Sztuk 
Polskich – Sztuka.

W 1907 osiedlił się na stałe we Lwowie. W czasie I wojny świato-
wej walczył w szeregach Legionów Polskich. Utrwalił wówczas w swych 
szkicownikach wizerunki kolegów i wojskowych osobistości, które później 
prezentował na wystawach i opublikował w albumach. W latach 1920-1930 
wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930-1939 piastował stanowisko profesora 
w krakowskiej ASP. W maju 1938 roku Sichulski został odznaczony brązowym 
medalem krakowskiej ASP za długoletnią służbę, w listopadzie zaś srebrnym. 

Artysta pozostał do końca życia pod ogromnym wrażeniem Hu-
culszczyzny, począwszy od swego pierwszego pobytu w zimie 1905 roku 
(będąc tam wraz z Władysławem Jarockim oraz Fryderykiem Pautschem). 
W jego malarstwie przeważa żywa, dekoracyjna kolorystyka, która tak 
fascynowała go w góralskim folklorze Karpat Wschodnich.

Sichulski posiada żywy zmysł 
kolorystyczny, ogromną 
łatwość kształtowania 
plastycznego, lotność fantazji, 
wyborne odczucie ruchu, 
pędu, wir, wreszcie, właściwy 
rasowemu karykaturzyście, dar 
dosadnego charakteryzowania 
ludzi i zwierząt. 
– Karol Frycz
(Frycz K., Sichulski w Zachęcie, „Świat”, 1926, nr 41, s. 4-5 )

Kazimierz Sichulski, NAC.
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Jako malarz huculszczyzny 
stanowi w malarstwie polskim 
niejako ogniwo pośrednie 
pomiędzy Axentowiczem, 
a Wąsowiczem. Axentowicz 
odkrył przed kilkudziesięciu 
laty egzotyczną malowniczość 
„karpackich górali” dla sztuki 
polskiej; Sichulski jest dzisiaj 
ich głównym piewcą.
(Wallis M., Sztuki plastyczne. Kazimierz Sichulski – Grupa artystów 
wielkopolskich Plastyka – Feliks Jabłczyński, Tow. Zachęty Sztuk 
Pięknych, październik 1926 r., [w:] „Robotnik”, 1926, nr 300, s. 4.)
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19  
KAZIMIERZ SICHULSKI 
(1879 – 1924)

Stary hucuł, 1905

pastel, papier żeberkowy, 81 x 65,3 cm
sygn. l. g. monogramem wiązanym KS 05

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

Kazimierz Sichulski znany jest przede 
wszystkim jako brawurowy malarz Hucułów. Wy-
kształcony w wielkiej szkole czempionów Młodej 
Polski – u Leona Wyczółkowskiego, Józefa Me-
hoffera i Stanisława Wyspiańskiego – odnalazł 
własny, wyrazisty styl, oparty na doświadczeniu, 
niepospolitej intuicji i wnikliwej obserwacji na-
tury. Podpatrując huculskie środowisko, zwracał 
uwagę na tamtejsze obrządki, zachowania i naj-
drobniejsze szczegóły. Malował z wielką werwą, 
jakby chcąc przelać w swe postacie własne siły 
witalne, a jednocześnie – będąc spadkobiercą 
secesyjnej stylistyki – niezwykle barwnie i de-
koracyjnie. Powoływał do życia „żywiołowych, 

poetycznych w swej dzikości i romantycznych 
w swej pierwotności Hucułów, którzy na długo 
stali się synonimem twórczości Sichulskiego” 
(Kozicki W., Kazimierz Sichulski, Monografie Ar-
tystyczne, tom XIX, wyd. W. L. Anczyca i Spółki, 
Kraków 1928, s. 7). Oddawał możliwie najlepiej 
ich charaktery, wyczuwał subtelności, chwytał 
życie –  a to wszystko z wielkim talentem i bra-
wurą techniczną.

Oferowany portret starego Hucuła 
z 1905 roku należy do wczesnej fazy twórczej 
malarza, pełnej temperamentu, poszukiwań i cie-
kawości artystycznej. Przedstawiony mężczyzna 
ma na sobie tradycyjny strój ludowy, złożony 

z lnianej koszuli, czarnego serdaka zdobionego 
kolorowymi pomponami oraz futrzanej czapki. 
Jego postać wybija się z szarego tła, wychodzi 
z ram niczym żywa. Barwy stroju efektownie wi-
brują, w niespokojnej kresce czuć emocjonalną 
ekspresję. Jest w nim siła i energia, a jednocze-
śnie bijąca z melancholijnych oczu niezwykła 
życiowa prawda. Wyjątkowo trafnym wydaje 
się stwierdzenie: „W tych obrazach jest poezja, 
jest uduchowienie (…)” (Łepkowski E., Wystawa 
dzieł Kazimierza Sichulskiego, Muzeum Miejskie 
w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1938 s. 4).

Jest wśród najmłodszej generacji 
malarzy jedną z najciekawszych 
indywidualności, talentem 
zakrawającym na wielkie, może na 
potężne rozmiary. Wychowanek 
Akademii krakowskiej, uczeń 
Mehoffera i Wyspiańskiego, liczy 
się do artystów, których nazwiska 
wolno bez wywoływania dysonansu 
wymieniać w towarzystwie tytanów 
naszej sztuki.
(Stosław [Chołoniewski A.], Kazimierz Sichulski, „Świat” nr 27, 1906, s. 5–6)
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JULIUSZ KOSSAK 
(1824 - 1899)

Dwaj drużbowie weselni, 1893

akwarela, papier, 31,3 x 27,1 cm  
(w świetle passe-partout)
sygn. u dołu: Juliusz Kossak 1893, na odwrociu 
orzeczenie z 1946 roku potwierdzające auten-
tyczność pracy podpisane przez prof. Feliksa 
Koperę

Estymacja: 50 000 – 60 000 zł 

proweniencja
Warszawa, kolekcja prywatna

reprodukowany
Olszański K., Juliusz Kossak, wyd. Zakład Na-
rodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, Warsza-
wa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1988, poz. 682.

Krakowski okres twórczości Juliusza Kossaka przypadł na ostatnie 
trzydzieści lat jego życia. Etap ten postrzegany jest dziś jako najdojrzalszy 
i najbardziej ceniony w całym ouevre protoplasty rodu Kossaków. Szcze-
gólne miejsce zajmują w nim malowane z rozmachem akwarele, ilustrujące 
życie ludu wiejskiego, zwłaszcza zaś obyczajowość obfitującą w barwne 
obrządki. Okazały się być one niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla do-
skonałego zmysłu obserwacyjnego Kossaka, który potrafił ten sam motyw 
podjąć wielokrotnie, zmieniając jedynie układy kompozycyjne. Rozpisuje się 
o tym Stanisław Witkiewicz w monografii poświęconej artyście: „Ile Kossak 
świetnego talentu pokazał w tych wszystkich swoich weselach, jadących 
po gościńcach podkrakowskich, z brzękiem dzwonków, z dudnieniem 
basów, piskiem skrzypiec, wrzaskiem, śmiechem i śpiewem. Temat ten 
powtarzany tyle razy, tylko dzięki niewyczerpanej pomysłowości, niestru-
dzonej obserwacyi i poczuciu życia Kossaka, za każdym razem, bądź co 
bądź, wygląda inaczej i przedstawia mnóstwo interesujących i świetnych 
motywów malarskich, w pysznych figurach ludzkich, doskonałych koniach 

chłopskich, lub też w pejzażu, który Kossak z takim charakterem odtwarzał” 
(Witkiewicz S., Juliusz Kossak, Warszawa – Lwów 1906, ss. 254).

Oferowana praca z 1893 roku jest cennym uzupełnieniem w za-
kresie tematyki krakowskiego folkloru, tak chętnie podejmowanej przez 
Juliusza Kossaka. Akwarela przedstawia dwóch drużbów weselnych na 
koniach, na tle swobodnie potraktowanego krajobrazu. Uwagę przykuwa 
perfekcyjny modelunek zwierząt, a także zastosowana wysmakowana gama 
kolorystyczna z przewagą brązów i zieleni, przełamanych czerwienią i bielą. 
Prezentowana kompozycja jest bardzo wdzięczną i malowniczą charaktery-
styką krakowskiego ludu, łącząc w sobie „romantyzm rozkochanego w swym 
temacie entuzjasty i realizm bacznego, często drobiazgowego obserwatora. 
Nasuwają się analogie do poematów Pola, do dzieł Sienkiewicza, dalej - do 
pamiętników Paska. Tak jak oni Kossak przywiązany był do ziemi ojczystej 
(…) i polskiego obyczaju" (Bielecki Z., "Juliusz Kossak", Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1971, s. 26).

Kossak wydobył z krakowskiego ludu 
niektóre jego cechy z tak dosadną, 
ścisłą, nie zachwianą charakterystyką, 
że te jego obrazy, poza swoją wartością 
artystyczną mogą być i są dokumentami 
etnologicznemi, nie dającej się 
zakwestyonować wiarogodności. 
Malował on ten lud ze szczególnem 
zamiłowaniem (...).
 – Stanisław Witkiewicz
(Witkiewicz S., Juliusz Kossak, Warszawa – Lwów 1906, s. 255)
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JÓZEF 
RYSZKIEWICZ

Urodzony w 1856 roku Józef Ryszkiewicz rozpoczął swoje kształ-
cenie artystyczne od warszawskiej Klasy Rysunkowej. Tam pod okiem 
Wojciecha Gersona, Cypriana Lachnickiego i Aleksandra Kamińskiego 
stawiał pierwsze kroki jako malarz. W latach 1875-1877 kontynuował naukę 
na akademii petersburskiej w pracowni batalistycznej Bogdana Gottfrieda 
Willewaldego. Następnie przeniósł się do Monachium, gdzie szlifował swój 
talent w pracowni Józefa Brandta oraz w klasie kompozycji Alexandra 
Wagnera. 

Od 1877 roku regularnie pokazywał swoje prace w warszawskim 
Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz krakowskim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Uczestniczył również w wielu międzynarodo-
wych wystawach, m.in. w Monachium, Wiedniu, Berlinie, Odessie, Paryżu, 
Moskwie, Chicago i San Francisco. Był laureatem szeregu prestiżowych 
nagród, a jego malarstwo trafiało w gusta publiczności i cieszyło się dużym 
zainteresowaniem.

W 1882 roku zamieszkał na stałe w Warszawie, gdzie mocno za-
angażował się w tamtejsze życie artystyczne. Został członkiem komitetu 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz członkiem zarządu, a później 
również prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był jednym 
z założycieli warszawskiego Salonu Artystycznego (1888) oraz stowarzysze-
nia Zjednoczeni Artyści, Malarze, Rzeźbiarze i Architekci (1899). Inicjował 
i współorganizował wiele wystaw, w tym tematycznych takich jak „Koń 
w sztuce” (1896) oraz „Humor w sztuce” (1901/1902). Należał do komisji 

kwalifikujących dzieła na wystawy sztuki. Był również jurorem w konkursach 
artystycznych. Pisał teksty z dziedziny krytyki artystycznej, artykuły, gawędy 
i opowiadania, które ukazywały się m.in. w „Kurierze Niedzielnym”, „Bie-
siadzie literackiej”, „Tygodniku ilustrowanym”, „Wędrowcu” oraz „Ziarnie”.

Twórczość malarska Ryszkiewicza to przede wszystkim pejzaże, 
sceny rodzajowe, historyczne i batalistyczne. Obrana tematyka związana 
jest z patriotycznym wychowaniem artysty i powstańczymi tradycjami 
rodziny jego ojca, zamieszkałej na Żmudzi i Litwie. Tamtejsze krajobrazy 
tak mocno podziałały na emocje i wyobraźnię młodego Ryszkiewicza, iż 
później znalazły swoje odzwierciedlenie w jego nastrojowych pejzażach. 
Artysta chętnie przedstawiał przemijające chwile różnych pór roku – mgły, 
deszcze i śniegi („W jesieni” 1880, „Po zachodzie” 1910, „W deszcz” 1911, 
„Mglisty wieczór” 1914). Malował również nokturny („Nokturn nadwodny” 
1921). Na tle rodzimych krajobrazów komponował sceny wiejskie i szlachec-
kie, a także epizody z bitw napoleońskich czy walk powstańczych („Szarża 
ułanów Księstwa Warszawskiego” 1893). Jak przystało na monachijczyka, 
był namiętnym artystą-koniarzem. Krytycy o jego umiejętnościach pisali: 
„(…) to nie są konie byle jakie, to nie jest ten sam koń, powtórzony wiele razy 
w różnych pozach i w różnej maści, ale każdy z nich ma swoją indywidual-
ność, swoje cechy osobnicze, i artysta pozna je po tych cechach i odróżni 
wśród tysiąca.”  (Jaroszyński T., Album malarstwa polskiego, Warszawa 1913, 
s. nlb). Sztuka Ryszkiewicza stanowi kontynuację malarskich tradycji Józefa 
Brandta, Wojciecha Kossaka i Maksymiliana Gierymskiego.

Oni [Ryszkiewicz wraz z innymi 
monachijczykami] nauczyli się 
patrzeć na naturę i odkradać jej 
grę świateł i nastrój, a potem 
nauczyli i ogół wyczuwać piękno nie 
w anegdocie lub noweli malowanej 
lecz w charakterze ziemi i jej 
mieszkańców. 
– Cezary Jellenta
(Galeria ostatnich dni. Wizerunki, rozbiory, pomysły, Kraków 1897, s. 2)

Józef Ryszkiewicz, wikipedia.
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21  
JÓZEF RYSZKIEWICZ 
(1856 – 1925)

Potańcówka wiejska, 1902

olej, płótno, 121 x 220 cm
sygn. l. d.: JNRyszkiewicz 1902/4

Estymacja: 100 000 – 150 000 zł 

proweniencja 
Niemcy, kolekcja prywatna

Ujęta na tle zapadającego wieczora „Po-
tańcówka wiejska” została namalowana przez 
Józefa Ryszkiewicza już podczas jego pobytu 
w Warszawie. Obraz należący do grupy noktur-
nów, przedstawia scenę chłopskiej zabawy. Po-
lanę i drogę przed wiejskimi chatami wypełnia 
korowód tańczących par. Inni przyglądając się 
hulance, spacerują i odpoczywają na trawie. 
Odmalowana na pierwszym planie dziewczyna 
w białej koszuli i czerwonej huście na głowie, 

ciągnie chłopaka do zabawy. Zaraz dołączą się 
do wesołego towarzystwa i granego oberka, kra-
kowiaka czy mazura. 

Dzień ma się już ku końcowi, wieś ogar-
nia zmrok, w oknach chaty palą się światła. Na 
szaro-niebieskim niebie ciągle widać w oddali 
różową łunę zachodzącego słońca. Jeszcze za 
wcześnie na gwiazdy i za wcześnie, by kłaść się 
spać. Zabawa trwa w najlepsze. Obraz przepełnia 
atmosfera długiego ciepłego wieczora, być może 

końcówki lata. W powietrzu unosi się delikatna 
mgła. 

Przedstawiona scena ma charakter 
na wskroś polski i związana jest z fascynacją 
młodopolskiej inteligencji ludowością, folklorem 
i codziennym życiem wsi. Ukazana na tle rodzi-
mego pejzażu, stanowi przykład malarstwa póź-
nej szkoły monachijskiej. Jest potwierdzeniem 
talentu Ryszkiewicza w budowaniu urzekających 
nastrojem scen rodzajowych.

I tańcowali! ...Owe krakowiaki, 
drygliwe, baraszkujące, ucinaną, 
brzękliwą nutą i skokliwemi 
przyśpiewkami sadzone, jako te pasy 
nabijane, a pełne śmiechów i swawoli; 
pełne weselnej gędźby i bujnej, mocnej, 
zuchowatej młodości i wraz pełne 
figlów uciesznych, przegonów i waru 
krwie młodej, kochania pragnącej. Hej! 
– Władysław Reymont
(Reymont W., Chłopi, wyd. Klasyka Legimi, 2014, s. 326)
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JACEK 
MALCZEWSKI

Jacek Malczewski przy pracy, MNW.

Nazywanie go „symbolistą” nie wyjaśnia 
wszystkiego, albowiem w jego sztuce 
uderza przede wszystkim to, że mitologia, 
nadnaturalność, i fantasmagorie wplatają się 
w codzienną banalną rzeczywistość w sposób 
doskonale naturalny, jak gdyby nigdy nic. To 
będzie jednym z kół napędowych surrealizmu 
– to czyni Malczewskiego jednym z wielkich 
prekursorów sztuki XX wieku (…).
(Henri Loyrette, komisarz ekspozycji prac Malczewskiego w Musee d'Orsay, Paryż 2002)
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JACEK MALCZEWSKI 
(1854 – 1929)

Sybirak (Mężczyzna w szynelu), 1904

olej, tektura, 29,2 x 22,8 cm
sygn. p. g.: J Malczewski / 1904

Estymacja: 120 000 – 160 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

Poszczególne dzieła „cyklu 
syberyjskiego” w jego 
wcześniejszych redakcjach, 
a także i późniejsze obrazy do 
tegoż wątku nawiązujące (m.in. 
„Śmierć Ellenai” powstałe po 
1900 roku) pokazują rozmaite 
sposoby, do jakich się uciekał 
malarz, by spotęgować 
wrażenie nieszczęścia, bólu, 
osamotnienia, upokorzenia. 
Na tyle je dosadnie 
zobrazować, żeby – wyrastając 
z wewnętrznego protestu – 
u widzów odruch protestu 
wywołały.
(Jakimowicz A., Jacek Malczewski, Warszawa 1974, s. 13)
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JACEK MALCZEWSKI 
(1854 – 1929)

Bachanalia, ok. 1899

olej, tektura, 32 x 66 cm  
(w świetle oprawy-wachlarz)  
50 x 60 cm (format podobrazia) 
sygn. l .d.: J. Malcz 99

Estymacja: 250 000 – 300 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, aukcja 14.06.2012, poz. 19

Bachantki zobaczywszy, co uszły z tej ziemi,
Jak gdyby gzem pędzone, nóżkami białemi
Bez tchu wyrzucające, chcę, jeśli się uda,
I tobie i ludowi opowiedzieć cuda,
Te wszystkie niesłychane ponad wyraz dziwy,
Którymi napełniają kithajrońskie niwy.
(fragment Bachantek Eurypidesa, w tłum. Jana Kasprowicza, wyd. Akademia Umiejętności, Kraków 1918)

Bachantki to starożytne towarzyszki 
Dionizosa (Bachusa), greckiego boga płodno-
ści, dzikiej natury i winnej latorośli. Określenie 
to przysługiwało również jego czcicielkom, które 
brały udział w bachanaliach. Były to starorzym-
skie i starogreckie obrzędy, którym towarzyszyły 
liczne nadużycia oraz orgie. Motywem przewod-
nim miało być wino, płodność oraz swoboda sek-
sualna. Kobiety naśladowały wówczas mistyczne 
nimfy z orszaku Bachusa i upajając się winem, 
szły na najwyższy szczyt Parnasu. Legenda głosi, 
że w szale misteriów rozszarpywały dzikie zwie-
rzęta, a następnie jadły ich surowe mięso. Najczę-
ściej wspominanym motywem bachanaliów poza 
winem było oddawanie się rozpuście. W 405 roku 
p.n.e. w krwawej tragedii Eurepidesa, tytułowe 

„Bachantki” zostały przedstawione jako szalone 
kobiety, które potrafiły rozszarpać kogoś żywcem. 

Obchodzenie Bachanaliów miało swoje 
źródło w starożytnej Grecji, jednak atrakcyjność 
tych misteriów spowodowała, że pojawiły się 
również w starożytnym Rzymie i zaczęli w nich 
brać udział również mężczyźni. Wówczas obrzą-
dek zasłynął z pijaństwa, orgii i nieobyczajnego 
zachowania kobiet. Wkrótce później misteria 
zostały zaprzestane. 

Oferowane dzieło Jacka Malczewskiego 
przedstawia wesoły orszak Bachusa. Pośród fan-
tastycznych postaci rozróżnić można trzymającą 
kaduceusz boginię tęczy Iris. Siedząc okrakiem 
na pewnego rodzaju drewnianej belce, niesiona 
jest niczym w lektyce przez kilku satyrów. Za nimi 

kroczą nimfy i inne mityczne stwory. Na froncie 
pochodu wyróżnić można też trzy męskie po-
stacie w brązowych płaszczach. Są to Sybiracy 
– motyw tak często podejmowany przez artystę, 
którego misja nierozerwalnie łączyła się z kwe-
stiami narodowowyzwoleńczymi. W kompozycji 
Malczewskiego świat mitycznych bóstw miesza 
się z realnym. Sprawa narodowa, jak stwierdza 
Agnieszka Ławniczakowa – „(…) powracająca 
jak echo, uwikłana w różne konteksty, będzie 
splatała się z sytuacjami pozornie od niej odle-
głymi i przenikała niekiedy jak promień najbar-
dziej, zdawałoby się, osobiste uczucia wyrażone 
w dziełach przez artystę” (Ławniczakowa A., Jacek 
Malczewski, Warszawa 1976, s. 45).



93 92 

[Malczewski] ukazuje się nam w swych 
portretach własnych przeważnie w tej 
samej roli: mianowicie jako „Artysta przez 
wielkie A”, a tym samym wykorzystuje je 
do celów propagandowych.
(Wallis M., Autoportrety artystów polskich, Warszawa 1966, s. 197)
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(...) był on [Malczewski] zafascynowany 
kobietą jako symbolem życia i śmierci, 
natchnienia i opieki. Wprowadzał ją w wielu 
różnych rolach, ukazywał jej wielorakie 
powołanie w świecie. Była więc kapłanką 
i uosobieniem kojącej śmierci, była muzą 
i chimerą, była może także Eurydyką, 
poszukiwaną przez Orfeusza, była Harpią 
i Parką przecinającą nić żywota, należała do 
świata aniołów, była natchnieniem Ezechiela 
i św. Franciszka, duszą muzyki, towarzyszką 
wprowadzającą w życie, czuwającą nad ludźmi, 
wyznaczającą im losy szczęśliwe i tragiczne
(Suchodolski B., Suchodolska M., Polska. Naród a sztuka. Dzieje polskiej świadomości 
narodowej i jej wyraz w sztuce, Warszawa 1988, s. 352)
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JACEK MALCZEWSKI 
(1854 – 1929)

Autoportret z Muzą, 1924

olej, płótno dublowane, 72 x 51,5 cm
sygn. p. d.: J Malczewski 1924 na odwrociu 
informacja: PROPRIEDAD DE / STAN. SOWIŃSKI 
/ CI=968537.-

Estymacja: 400 000 – 600 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, aukcja 14.06.2012, poz. 13

Autoportret jest jednym z ulubionych 
przewodnich motywów sztuki Jacka Malczew-
skiego. Artysta chciał mówić o sobie, bo należy 
przyjąć, że każda z prac przedstawiających sa-
mego siebie miała u niego nie tylko znaczenie 
przekazu wizerunkowego. Malczewski pojawia 
się na swoich obrazach w różnorakich ujęciach 
i pozach: w kitlu malarskim, w fantazyjnej koszuli 
z bufiastymi ramionami, w pancerzu, w habicie, 
w zbroi. Wszystko w zależności od tego co pra-
gnie w danym momencie o sobie powiedzieć 
i co przekazać, a także zapewne od tego w jakim 
artystycznym i duchowym momencie znajduje 
się jego wena. 

To, że wielokrotnie siebie uwieczniał nie 
świadczy raczej, jak twierdzą niektórzy, o narcy-
stycznej naturze artysty.  Fakt ten mówi raczej 
o tym, jak wiele z siebie chciał przekazać w swojej 
twórczości, jak wiele oblicz, które składały się na 
tą bogatą osobowość chciał światu pokazać. Mo-
żemy więc podziwiać Malczewskiego pracownika, 
wojownika, rycerza, apostoła, Chrystusa, artystę 
z przedziwnymi rekwizytami, najczęściej kwiatem 
albo pędzlem. 

We wczesnych i bardzo późnych auto-
portretach Malczewski studiował przede wszyst-
kim swoją głowę. Starał się oddać prawdziwy 
i głęboki, ale zarazem codzienny wyraz twarzy. 
W pracach z dojrzałego okresu wyraźnie upo-

zowuje się do portretu, jakby odgrywając rolę 
przed lustrem. Widz jednak nie ma wrażenia 
sztuczności czy fałszu, ponieważ Malczewski 
w każdej ze swoich kreacji czuje się bardzo dobrze 
i naprawdę takim, jakim się przedstawia. Jest to 
jedna z przyczyn, dla których autoportrety artysty 
zalicza się do najbardziej cennych dzieł w jego 
twórczości i zarazem najwięcej o nim mówią-
cych. Drugim ważnym aspektem tych dzieł jest 
zawarta w nich warstwa symboliczna. Artysta 
często przedstawia się w towarzystwie postaci 
historycznych, dam bliskich jego sercu, muz, 
faunów, alegorii cnót czy żywiołów. Miały one 
przybliżać myśl zawartą w portrecie i podbijać 
jego nastrój. 

Jest to głęboki poeta i ogromny, 
do samego dna oryginalny talent 
malarski, złączeni w jednym 
człowieku. Niekiedy przychodzi 
żałować, że z tej głębokiej poezji, 
z tego bogactwa myśli i uczuć 
nie można znać nic więcej 
nad to, co z wielkim talentem, 
lecz zacieśnionymi środkami 
malarstwa, ukazują jego obrazy. 
– Stanisław Witkiewicz
(Wyka K., Thanatos i Polska, czyli o Jacku Malczewskim, Kraków 1971, s. 12.)
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25  
JACEK MALCZEWSKI 
(1854 – 1929)

Portret mężczyzny, 1922

olej, sklejka, 56,5 × 62 cm
sygn. i opisany p. d.: Stróże / 1922 / J. Malczewski

Estymacja: 250 000 – 300 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Sopocki Dom Aukcyjny, aukcja 21.08.21, poz. 14

Jako portrecista Malczewski nie zrzeka się 
i nie zatraca swej osobowości; manifestuje 
się ona zawsze. Jak cała twórczość, jak 
wizerunki własne, tak i portrety innych 
osób są bardzo subiektywne, bardzo 
osobiste. Może właśnie przez to trwa ich 
oddziaływanie i do dziś mają one moc 
przekonywującą, bo jak słusznie mówił 
Oskar Wilde – jedynymi portretami, 
w których prawdziwość się wierzy, są te, 
w których model odgrywa rolę uboczną, 
a osobowość malarza główną.
(Puciata-Pawłowska J., Jacek Malczewski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968)
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26  
TEODOR AXENTOWICZ 
(1859 – 1938)

Jesień, ok. 1915

akwarela, pastel, karton, 94 x 68 cm
sygn. p. d.: Taxentowicz

Estymacja: 90 000 – 120 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

W talencie jego dźwięczy 
pewna nuta specjalna: 
wysokie poczucie wartości 
dekoracyjnych dzieła. W lekkich 
pastelach uderza smak, z jakim 
komponuje owe główki, czy 
półfigury kobitek ubranych albo 
półnagich, ślicznych żywych 
i pikantnych. Axentowicz 
jak nikt inny, pamięta, aby 
dać im piękne tło perłowo 
szare, albo żółtawe, albo 
błękitnawe, niekiedy czerwone 
o wyszukanym odcieniu. 
– Eligiusz Niewiadomski
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LEON 
CHWISTEK

O Leonie Chwistku należałoby otwarcie powiedzieć: człowiek-orkie-
stra. Był wybitnym matematykiem i filozofem, jak również utalentowanym 
malarzem oraz teoretykiem sztuki, a na domiar tego członkiem założycielem 
awangardowej grupy Formistów i twórcą nowej malarskiej teorii – strefizmu. 
Urodził się w 1884 roku w Krakowie. Studia z zakresu filozofii i matematyki 
pobierał na Uniwersytecie Jagiellońskim, filozofię kontynuował później 
również w Getyndze. Przez pewien czas, na przełomie 1903 i 1904, uczęsz-
czał także jako wolny słuchacz na zajęcia do pracowni Józefa Mehoffera na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1922 pełnił funkcję wykładowcy 
matematyki na uczelni macierzystej, a od 1930 roku był profesorem logiki 
matematycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 

Wiele podróżował po Europie, prowadząc badania naukowe. Czas 
spędzony za granicą poświęcał też na samodzielne kształcenie artystyczne, 
odwiedzając licznie muzea i studiując dzieła wielkich mistrzów. W Wiedniu 
zachwyciło go weneckie malarstwo renesansowe. W Paryżu w Académie 
de la Grande Chaumière uczył się rysunku i równoecześnie poznawał 
twórczość kubistów. 

Jako artysta zadebiutował w 1917 roku na pierwszej wystawie 
Formistów w Krakowie. Później uczestniczył w niemal wszystkich wystawach 
grupy, będąc jednocześnie jej czołowym teoretykiem. Opublikował szereg 
artykułów, wykładając w nich swoje koncepcje artystyczne (m.in. „Wielość 
rzeczywistości w sztuce”, 1918; „Wielość rzeczywistości”, 1921). Największe 
znaczenie dla postawy malarskiej Chwistka miały osiągnięcia włoskich 
futurystów i francuskich kubistów. Od nich to artysta przejął myśl o au-
tonomii formy, uwolnionej od naśladowania natury. W 1922 sformułował 
zasady tzw. strefizmu, własnej „matematycznej” teorii malarskiej, w myśl 
której kompozycja obrazu winna być budowana „według jakości kształtów, 
barw, tempa wydarzeń itp.” tworząc wyodrębnione, ale przechodzące jedna 
w drugą, strefy pokrewnych form i barw.

Wystawiał w Krakowie (wystawa indywidualna w 1927) oraz we 
Lwowie (wystawa indywidualna w 1934). W okresie formistycznym ma-
lował portrety, akty, kompozycje figuralne oraz widoki fantastycznych 
miast. Tworzył także portrety oraz kompozycje inspirowane założeniami 
futurystycznymi oraz pracami dzieci.

(…) poczucie metafizycznej grozy budzi 
w widzu niesamowity łeb jego [Chwistka], 
nabity guzami mądrości nadludzkiej jakiejś, 
pod którego sklepieniem, jak kopuła 
Bramantego, czołem, wybałuszone na 
bezmiar tajemnicy oczy (…) to najwidoczniej 
logistyka, a nie estetyka (…) daje im to 
połączenie sprzecznych właściwości wyrazu, 
powiększające jeszcze już i tak wielką 
grozę, odczuwaną przez wszystkich, nawet 
najbliższych, w razie znajdowania się 
w dosięgu myśli i szabli tego prawdziwego 
tytana ducha i ciała. 
– Stanisław Ignacy Witkiewicz
(Witkiewicz S. I., Leon Chwistek – Demon intelektu, maszynopis, 1933-34)

Leon Chwistek, ok. 1907–1912, wikipedia.
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27  
LEON CHWISTEK 
(1884 – 1944)

Portret żony, 1922

olej, płótno, 60 x 70 cm

Estymacja: 120 000 – 160 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Kraków, kolekcja spadkobierców artysty

Prezentowane dzieło Leona Chwistka 
z 1922 roku to portret jego żony Olgi, z domu 
Steinhaus. Artysta przedstawił ją na swoim płót-
nie w popiersiu, na tle pejzażu. Spięte do tyłu 
ciemne włosy kobiety, odsłaniają piękną twarz, 
ujętą z prawego półprofilu. Jej głowa opada lekko 
w dół. Oczy ma przymknięte, a kąciki ust delikat-
nie uniesione w bardzo subtelnym uśmiechu. 
Ponętną szyję i szlachetny owal twarzy podkreśla 
wycięcie dekoltu jasnej bluzki, kierując spojrzenie 
widza do centrum. 

Portret charakteryzuje miękki modelu-
nek i uproszczenie formy, z jednoczesną rezygna-
cją ze zbędnych detali. Zastosowana kolorystyka 
jest spokojna, zgaszona, z delikatnymi przejścia-
mi od jasnych partii obrazu do ciemniejszych. 
Z przewagą zieleni, ochr i bieli kontrastuje kuszą-

ca, malinowa czerwień ust kobiety. W podejściu 
artysty do swojej modelki widać wyraźną czułość 
i uwielbienie, wyrażone w kompozycji, sposobie 
malowania, a także delikatnej, rozmytej palecie 
barwnej. 

Chwistek kochał Olgę wyjątkowo moc-
no. W 1913 roku, ledwie pół roku po pierwszym 
spotkaniu z przyszłą narzeczoną, zdążył się już 
pojedynkować za jej honor, a gdy prawie nie 
umarła przy pierwszym porodzie, stanowczo 
odmówił posiadania większej ilości dzieci. Ro-
mantyczny wizerunek żony należy do stosunko-
wo wczesnego etapu twórczości Chwistka i na tle 
jego późniejszych prac, w których rozwijał swoją 
koncepcję strefizmu, pozostaje dziełem wyjątko-
wym, o silnym emocjonalnym wydźwięku.

(…) konsekwencja w rozkładaniu kształtów 
i barw i zastosowanie się do ogólnych zasad 
realizmu – pozwala nam [formistom] uważać 
się za dalszy ciąg rozwoju wielkiej sztuki. 
(…) Formizm jest próbą stworzenia nowego 
stylu na podstawie pojęć realizmu i piękna, 
które rozwinęły się z doświadczeń kubistów, 
futurystów i ekspresjonistów. 
– Leon Chwistek
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28  
JAN STANISŁAWSKI 
(1860 – 1907)

Wawel od strony klasztoru Sióstr 
Norbertanek, po 1897

olej, sklejka, 20,5 x 26 cm
sygn. l. d.: Jan Stanisławski

Estymacja: 90 000 – 120 000 zł 

proweniencja 
Kraków, kolekcja prywatna

Jan Stanisławski zapisał się w historii 
sztuki jako wielki mistrz małych form pejzażo-
wych. Kąśliwa anegdota Tadeusza Boya-Żeleń-
skiego mówi, że drobne rozmiary dzieł artysty 
wynikały z jego słusznej tuszy, przez którą strasz-
nie się męczył ciągle podchodząc i oddalając od 
sztalugi. Prawdą jest, że Stanisławski tworzył 
setki, najczęściej miniaturowych widoczków 
podczas swych licznych podróży europejskich. 
Malował bezpośrednio w plenerze, na desecz-
kach i tekturach. W niewielkich, pozbawionych 
sztafażu ujęciach potrafił zamknąć symboliczne 
wrażenie krajobrazu. Zafascynowany impresjoni-
zmem, eksperymentował ze światłem i dążył do 
syntezy form barwnych. „Całe te szeregi drobnych 
rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozor-
nie notacją tylko pewnych szczegółów i momen-
tów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie 
sumy poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję 
czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś morza 
światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko 
zmierzchu widzialności. Świadczy to o zdolności 
Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby 

nazwać symbolizowaniem, to jest, do zamyka-
nia w pojedynczym szczególe przeczucia całej 
natury. Te drobne obrazki są wielkimi oknami 
na przyrodę” (Przesmycki M., Sztuki Plastyczne, 
„Chimera”, nr 1, styczeń 1901, s. 166-167).

Praca przedstawiająca widok na Wawel 
od strony klasztoru Sióstr Norbertanek należy do 
nielicznych obrazów krakowskich w twórczości 
Stanisławskiego. Mimo że mieszkał on w Kra-
kowie od 1897 roku aż do śmierci, znanych jest 
bardzo niewiele jego pejzaży ukazujących miasto, 
w tym kilka szybkich szkiców. Oferowane dzieło 
urzeka zastosowaną paletą barwną. W wodach 
Wisły odbijają się refleksy zachodzącego słońca. 
Niebo spowija pomarańczowo-różowa łuna, na 
której tle odcina się wzgórze wawelskie z hełma-
mi wież kościelnych. Kompozycja zbudowana 
jest zdecydowanymi, szerokimi pociągnięciami 
pędzla. Nasycona, tłusta farba olejna tworzy 
fakturę powierzchni. Obraz przepełnia poetycki 
nastrój ulotnej chwili, wyrażonej miękkim świa-
tłem i kolorystycznymi wrażeniami.

Cień to nie brak koloru, ale kolor nie tak 
zdecydowany jak w świetle, jak materja 
jasna... patrzcie moi kochani na niebo, 
na te pędzące impertynencko chmurki 
olśniewające, na ten błękit mieniący się 
fioletem czy szmaragdem – to symfonia 
– niebo daje „koncert”. 
– Jan Stanisławski
(Samlicki M., Pamiętnik, rękopis w zbiorach Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni)
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29  
STANISŁAW DĘBICKI 
(1866 – 1924)

Portret Katarzyny Mrozowej, 1924

olej, płótno, 71 x 50,5 cm

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

literatura
Łukaszewicz P., Stanisław Dębicki 1866-1924, 
wyd. Muzeum Śląskie we Wrocławiu, Wrocław 
1966, s. 37.

Był typowym malarzem, duszą 
na wskroś artystyczną i miał 
w sobie, pomimo całej swej 
psychicznej młodzieńczości, 
coś z usposobienia 
i romantycznej wobec świata 
postawy dawnych twórców 
biedermeierowskiej epoki. 
– Mieczysław Treter
(Treter M., Stanisław Dębicki, „Sztuki Piękne”, r. I, 1924/1925, nr 2, s. 21)
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30  
WŁODZIMIERZ BŁOCKI 
(1885 - 1921)

Dachy miasta zimą, ok. 1912

olej, płótno, 61,5 x 49 cm
sygn. l. d.: WBłocki

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł 

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna 
Rempex, aukcja 19.12.2012, poz. 167
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31  
ALFONS KARPIŃSKI 
(1875 – 1961)

Portret aktorki Konstancji 
Bednarzewskiej, 1929

olej, tektura, 76 x 60 cm
sygn. p. g.: a. karpiński. 29. / 2, na odwrociu 
nalepka z opisem: Konstancja / BEDNARZEW-
SKA / (aktorka Teatru / im. J. Słowackiego 
w Krakowie) / 1866-1940

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna 

Karpiński należy do czołowych re-
prezentantów nurtu dekoracyjnego w polskim 
malarstwie początków XX wieku, który bazował 
na zdobyczach XIX-wiecznego realizmu, wiedeń-
skiej secesji i Młodej Polski. Głównym tematem 
jego twórczości stała się postać kobieca (bardzo 
rzadko malował mężczyzn) i to właśnie te dzieła 
przyniosły Karpińskiego największą popularność. 
Malował portrety niezwykle eleganckie w wymo-
wie – stylizowane, utrzymane w kameralnym 
nastroju, o spokojnej, stłumionej gamie barwnej, 
płynnym konturze i rozproszonym świetle. Za-

chwyca w nich zmysłowe podejście do modela 
i maestria, z jaką artysta potrafił oddać tajem-
niczość i subtelność kobiecej natury. Nie bez 
powodu Karpiński przez niektórych uważany 
jest za największego młodopolskiego piewcę 
kobiecego ciała. Silnie podkreślone spojrzenia, 
gesty, pozy i stroje, a także pewna dekoracyjność 
tych wizerunków sprawiają, że emanują one ro-
mantycznym duchem dawnej epoki. Są również 
świadectwem swoiście mitycznego pojmowania 
piękna kobiecości.

POZOSTAŁEM WIERNY 
MEMU MALARSTWU 
I NIGDY TEGO NIE 
ŻAŁOWAŁEM. 
– Alfons Karpiński

Jego liczne i na swój sposób frapujące portrety 
kobiece przenikała atmosfera salonu lub 
buduaru, a ich kokieteria polegała na wyborze 
odpowiednich modelek i efektownych, 
pastelowych odcieniach koloru, jakie cechują 
jego olejne na ogół malarstwo.
(Dobrowolski T., Nowoczesne malarstwo polskie tom. III, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964, s. 28.)
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32  
ALFONS KARPIŃSKI 
(1875 – 1961)

Lektura przy kominku, 1930

olej, płótno, 93,5 x 74,5 cm
sygn. l. d.: a. karpiński / 1930 
na odwrociu napis autorski: mal | A Karpiński | 
Kraków (słabo czytelny) 
i dwie identyczne pieczątki z nazwiskiem 
i adresem malarza (słabo czytelne)

Estymacja: 50 000 – 60 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna
Polswiss Art, aukcja 4.12.2013, poz. 10
Ostoya, aukcja 25.11.2006, poz. 50 

Tematem obrazów [jest] 
czas płynący z wolna w ciszy 
mieszczańskiej enklawy, 
odmierzany tykaniem 
zegara i opadaniem 
kwietnych płatków, nasycona 
wspomnieniami atmosfera 
wyizolowanego wnętrza.
(Kossowska I., Alfons Karpiński, Instytut Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, grudzień 2002)



119 118 

WOJCIECH 
KOSSAK

Wojciech Kossak przed jedną ze swoich prac,  

fot. Muzeum Wojska Polskiego, East News.
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Geniusz Napoleona to gwiazda, 
w którą wpatrują się wszystkie 
duchy (…) Ów geniusz skupia 
wszelką świętość – jest świętym 
ery całej (…) Nikt nie był bardziej 
człowiekiem cudu i człowiekiem 
globu – człowiekiem 
najzupełniejszym (…)
 – Adam Mickiewicz
(fragment wykładu wygłoszonego na Collège de France, cyt. za: Łysiak W., 
Salon 2. Alfabet szulerów. Cz. 2, wyd. Nobilis, Warszawa 2006, s. 366)

33  
WOJCIECH KOSSAK 
(1856 – 1942)

Vive L'empereur, 1915

olej, płótno, 200 x 120 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak / 1915

Estymacja: 600 000 – 700 000 zł 

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna

wystawiany
Stalowa Wola, Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli, Kossakowie - Co za sukces, co za popu-
larność, grad zaszczytów, honorów, 8 listopada 
2014 - 14 lutego 2016.

reprodukowany
Krysztynowicz-Kozakowska S., Kossakowie - Co 
za sukces, co za popularność, grad zaszczytów, 
honorów [katalog wystawy], wyd. Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, Stalowa Wola, 
2015, s. 109. 
Olszański K., Wojciech Kossak, wyd. Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław, War-
szawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 1990, poz. 139

Wyjątkowej klasy dzieło Wojciecha Kos-
saka „Vive l’Empereur” czyli „Niech żyje cesarz” 
przedstawia apoteozę wielkiego Napoleona 
Bonaparte. Stojący na wzgórzu cesarz spoglą-
da triumfalnie na swoją armię. Odmalowani 
żołnierze kawalerii i kroczącej za nią piechoty 
kłębią się u stóp wzniesienia, oddając honor 
swemu przywódcy. Ich usta są rozwarte w nie-
mych wiwatach, ręce i szable uniesione wysoko 
w górę. Pełni żywiołu i energii stanowią kontrast 
do majestatycznej postaci cesarza. 

Oferowana kompozycja pochodzi ze 
szczytowego okresu twórczości Kossaka, kiedy 
powstały jedne z jego najlepszych dzieł. Wszyst-
kie prace malowane w młodości i dojrzałym 
życiu miały doprowadzić artystę do malarskiej 
wirtuozerii, którą osiągnął w późnym wieku. Był 
artystą niezwykle płodnym, pracującym nieusta-
jąco. Dzięki praktyce i wielkiemu doświadczeniu 
osiągnął mistrzostwo warsztatu artystycznego. 
Mieczysław Dąbrowski scharakteryzował twór-

czość Kossaka słowami: „ten nieokiełznany, wy-
buchowy wprost temperament malarski właśnie 
najlepiej i jedynie może się wypowiedzieć w te-
matach, w których żywiołowy ruch, życie, ciągła 
walka i zmienność jest zasadniczą treścią. Toteż 
w dziełach tego artysty występuje jako zasadniczy 
motyw, bez względu na treść – problem ruchu”.

Epopeja napoleońska była jednym z te-
matów, który szczególnie interesował przez lata 
Wojciecha Kossaka. Była mu inspiracją do wielu 
dzieł na przestrzeni jego kariery artystycznej. Nic 
w tym dziwnego, nie on jeden znajdywał w tym 
okresie historycznym źródło malarskich tema-
tów. Dzieje Napoleona I są niezwykle barwne 
i były popularne w literaturze oraz sztuce. Woj-
ciech Kossak namalował liczne batalistyczne 
obrazy, przedstawiając wojny i zwycięstwa fran-
cuskiego przywódcy. Równocześnie entuzjastycz-
nie portretował swoją wizję Napoleona, zwykle 
prezentowanego na koniu. Wizerunek niezwy-
ciężonego władcy niezmiernie go intrygował.

Dla moich 
Polaków nie 
ma rzeczy 
niemożliwych! 
– Napoleon 
Bonaparte
(słowa Napoleona Bonaparte wypowiedziane 
przed szarżą polskich szwoleżerów pod 
Somosierrą, 30 listopada 1808)
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35  
WOJCIECH KOSSAK 
(1856 – 1942)

Ułan z koniem, 1941

olej, tektura, 54 x 46 cm
sygn. l. d.: Wojciech Kossak / 1941

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł 

34  
WOJCIECH KOSSAK 
(1856 – 1942)

Głowa konia, 1923

olej, płótno 30,5 x 41 cm
sygn. p. d.: Wojciech kossak / 1923

Estymacja: 30 000 – 35 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna
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36  
ZYGMUNT ROZWADOWSKI 
(1870 – 1950)

Pędząca czwórka, 1945/1950

olej, płótno, 78,5 x 113 cm (w świetle oprawy)
sygn. p. d.: Z. Rozwadowski / Zakopane

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna
Polska, kolekcja prywatna 
Polski Dom Aukcyjny, aukcja 04.10.2014, poz. 23 
Polski Dom Aukcyjny SZTUKA, aukcja 
14.12.2002, poz. 24

Rozwadowski z zamiłowaniem 
ukazywał konie, nie tylko 
w scenach walk, ale także 
w lirycznych przedstawieniach 
polowań, jarmarków, 
życia dworu polskiego 
i w portretach konnych.
Bal I., Makowska U., Rozwadowski Zygmunt, [w:] Słownik Artystów Polskich, 
tom IX, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, warszawa 2013, s. 169.
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37  
ELIGIUSZ NIEWIADOMSKI 
(1869 – 1923)

Portret podwójny Franciszka 
Pawłowicza z żoną

olej, płótno dublowane, 50 x 50 cm  
sygn. l. d.: E. Niewiadomski

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
Warszawa, kolekcja rodziny artysty 
własność artysty Jeżeli istotnie poprzez fale 

wieków i pokoleń wre ciągła 
walka i kolejny triumf dwu 
kierunków, dwu pierwiastków 
– treści i formy, to niewątpliwie 
chwila obecna łaknie nade 
wszystko treści, łaknie życia 
duchowego, odzwierciedlenia 
uczuć i nastrojów ludzkości 
współczesnej. 
– Eligiusz Niewiadomski
(Niewiadomski E., Sztuka, w: „Tygodnik Ilustrowany” 1903, nr 10)
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MOJŻESZ 
KISLING

Mojżesz Kisling urodził się w 1891 
roku w żydowskiej rodzinie mieszkającej na 
krakowskim Kazimierzu. Początkowym zamia-
rem młodego Mojżesza było odbycie studiów 
technicznych na politechnice. Jednak w trakcie 
trwania szkoły realnej, przygotowującej do zda-
nia egzaminów wstępnych, chłopak porzucił ten 
pomysł i w zamian zapisał się do Akademii Sztuk 
Pięknych. Jesienią 1907 roku rozpoczął studia ar-
tystyczne jako tzw. student nadzwyczajny. Przez 
cztery kolejne lata doskonalił swoje umiejętności 
artystyczne, ucząc się pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. To właśnie on wskazał Kislingowi 
dalszą drogę artystyczną: „Nie ma niczego poza 
Paryżem. Wszystko – idee, ludzie, wizje malarstwa 
dla nadciągającego wieku – wszystko można 
znaleźć tylko w Paryżu. Dla mnie jest już trochę 
za późno. Wiek, rodzina, przyzwyczajenia. Lecz 
ty – ty masz talent, młodość siłę i odwagę”. 

Kislinga przybył do Paryża latem 1911 
roku. W podróży towarzyszył mu Szymon Mon-
dzain, który już od dwóch lat tworzył i mieszkał 
we Francji. Pierwszym paryskim lokum Kislinga 
była mansarda hotelu na rue des Beaux-Arts, 
a następnie Montmartre w słynnym „Bete-aux-
-Lavoir” (kamienicy, w której pokoje wynajęło 
wielu ówczesnych artystów), gdzie objął pra-
cownię po fowiście Keesie von Dongenie i Juanie 
Grisie. W 1912 roku uczył się pod kierunkiem 
Eugeniusza Zaka w Academie La Palette. W jego 
atelier spotykało się wielu artystów z kręgu École 
de Paris, m.in. Leopold Gottlieb, Szymon Mon-
dzain, Henryk Epstein, Marc Chagall i Amadeo 
Modigliani. Do grona jego najbliższych przyjaciół 
należał Tadeusz Makowski. W kawiarniach, jak 
„La Rotonde”, poznał wielu znanych światowych 
artystów – Pabla Picassa, Georges'a Braque'a czy 
Juana Grisa. 

Kisling był bardzo popularną posta-
cią Montparnasse'u: „Był towarzyski i uczynny, 

ubrany zazwyczaj w granatowy kombinezon me-
chanika. Żywo uczestniczył w balach, maskara-
dach i artystycznych dyskusjach w kawiarniach. 
Określany mianem księcia Montparnasse'u stał 
się żywą legendą paryskiej bohemy”. Przyjaźnił 
się z Leopoldem Gottliebem o czym świadczy 
dedykacja na jednym z pierwszych obrazów na-
malowanych w Paryżu: „Kochanemu Poldkowi 
M. Kisling”. Po krótkim czasie ich relacja uległa 
jednak zmianie. Dwudziestoletni wówczas Ki-
sling posprzeczał się z trzydziestopięcioletnim 
przyjacielem. Ich spór miał rozstrzygnąć poje-
dynek przy użyciu szabel. Pierre Sichel (autor 
biografii o Modiglianim) opisuje pojedynek jako 
„najgłośniejsze wydarzenie wczesnego lata” 1914 
roku. Potyczka odbyła się o świcie przed obiek-
tywami kamer w Parc de Princes, w głębi Lasku 
Bulońskiego. W roli sekundanta Kislinga wystąpił 
znany malarz Diego Rivera. „Szable były tępe, 
ciężkie, bezpieczniejsze niż pistolety. Honorowi 
stało się za dość, skrzyżowało się żelazo i polała 
się krew. Kisling został lekko draśnięty w nos. 
Podobno plaster nalepił celowo tak, żeby nie 
całkiem zaklejał skrzepłą krew”. Po pojedynku 
artysta wkroczył tryumfalnie do kawiarni „Roton-
de”, gdzie był gwiazdą pośród ubawionych aferą 
przyjaciół, „oblewających” pojedynek. „Nazajutrz 
wieczorem został wyświetlony film, który przydał 
uczestnikom rozgłosu, a jednocześnie świadczył, 
że panowie artyści bili się nie na żarty (...)”. 

Wybuch I wojny światowej zastał artystę 
w Holandii, skąd ten szybko wrócił do Paryża, by 
wstąpić do Legii Cudzoziemskiej. Ranny w 1915 
roku w bitwie pod Carency nad Sommą musiał 
odbyć rekonwalescencję. W zamian za udział 
w walce i oddanie, zostało mu przyznane obywa-
telstwo francuskie, dzięki któremu mógł później 
powrócić na Montparnasse. 

Przez krytyków Kisling uznawany jest 
za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli 

Szkoły Paryskiej. Na jego twórczość wpływ miała 
sztuka Paula Cézanne’a, ale i kontakty z kubi-
stami, które sprawiły, że jego pejzaże tworzone 
na południu Francji nabrały geometryzującej 
stylistyki znanej z obrazów Pabla Picassa i Geo-
rges’a Braque’a. Po 1917 roku tworzył eklektyczne 
krajobrazy stosując ostre, konkretne barwy ze-
stawione na zasadzie kontrastów. Od wczesnych 
lat dwudziestych dał się poznać jako portrecista 
i malarz kobiecych aktów. Na lata 1917-1940 przy-
padają największe sukcesy artysty. Indywidualne 
prezentacje jego prac organizowały różne pary-
skie galerie, m.in. Druet, Guillaume, Bernheim, 
Carmine, Girard i Drouant-David. Jego malarstwo 
było eksponowane także w Carnegie Institute 
w Pittsburghu, Leicester Gallery i Redfern Gallery 
w Londynie, w Marsylii i Los Angeles. Swoje ob-
razy pokazywał ponadto w Sztokholmie i Oslo, 
na Biennale w Wenecji oraz w monachijskich 
galeriach Goltza i Thannhausera. Uczestniczył 
w I Międzynarodowej Wystawie Nowej Sztuki 
w Düsseldorfie, w Salonie Jesiennym Berliń-
skiej Secesji i Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
w Dreźnie. Artysta brał udział w pokazach sztuki 
polskiej w Paryżu i Brukseli. W Polsce wystawiał 
z Ekspresjonistami Polskimi oraz uczniami Pan-
kiewicza. Był członkiem Związku Zawodowego 
Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu założo-
nego w 1922 roku. Przyjacielskie stosunki utrzy-
mywał z prezesem

ZZMRP – Józefem Pankiewiczem, któ-
remu ofiarował w 1928 roku album własnych 
dzieł opatrzony dedykacją: „Drogiemu Profeso-
rowi mojemu, któremu wszystko zawdzięczam”. 
Odbył liczne

podróże do Holandii, Anglii i Włoch; czę-
sto przebywał w Prowansji, której pejzaż stanowił 
dla niego nieustające wyzwanie artystyczne.

Kisling był stałym bywalcem w kawiarniach, był wesoły, rubaszny, 
przyjacielski i łatwy w obejściu. Wystawiał dużo, miewał 
indywidualne wystawy, rozgłos i powodzenie. Malarstwo jego, 
robione z dużym temperamentem, sugestywne, choć może trochę 
błyskotliwe, o silnych zestawieniach kolorów, tkwiło wyraźnie 
w atmosferze ówczesnego Paryża i założeń École do Paris. 
– Eugeniusz Geppert

Mojżesz Kisling w pracowni, lata 50, fot. Forum.
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(…) pana przemyślenia, ściśle konstrukcyjne, 
prowadzą do wyrazistego, precyzyjnego, 
o kaligraficznej wręcz jasności rysunku, 
pana wyobraźnia, bogata w wytwory fantazji, 
przeradza się w kolor – lśniący i smakowity, 
wspaniale gładki. (…) Wydaje się, że jest pan 
człowiekiem o wielu pasjach, panie Kisling. 
Sądzę jednak, że ma pan tylko jedną, jedyną 
i trwałą – a jest nią malarstwo.
(Klingsland Z. St., L’art. de Kisling, „Pologne Litteraire” 1928, nr 17, s. 3)
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38  
MOJŻESZ KISLING 
(1891 – 1953)

Bażant, 1916

olej, płótno, 39 x 55 cm
sygn. l. d.: Kisling, na odwrociu nalepki: 
z odręcznym napisem Nº 2311. Kisling / Faisan, 
z MODERNE GALERIE, z nieokreśłonej galerii 
z napisaem Kunst Abtlg, z Madryckiej galerii 
Celini (fragmenty dwóch nalepek)

Estymacja: 100 000 – 120 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Bonhams, aukcja 21.06.2011, poz. 17

By oddać upierzenie 
drobnego ptactwa (…), 
paleta Kislinga stała 
się subtelniejsza, a jego 
pędzel bardziej miękkim. 
Widać wyraźny kontrast 
pomiędzy tym ptactwem, 
a malowanymi przez 
niego martwymi naturami 
z owocami czy pełnymi 
światła rybami. 
(Crespelle J. P., France-Soir, 1953, cyt. za: Kessel J., Kisling, 
Harry N. Abrams, Inc., New York 1971, s. 303)
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39  
TAMARA ŁEMPICKA 
(1898 - 1980)

Andromeda, 1929/2018

serigrafia, papier, 98 x 64 cm, ed. 149/175
p. d.: pieczęć Tamare de Lempicka Kizette de 
Lempicka 1998 

(Praca posiada certyfikat córki artystki Barone-
ssy Kizette de Łempickiej)

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ◆

Byłam pierwszą kobietą, która 
malowała czysto, i to było podstawą 
mojego sukcesu. Ze stu obrazów 
moje zawsze będą się wyróżniać. 
Tak więc galerie zaczęły wieszać 
moje prace w swoich najlepszych 
salach, zawsze pośrodku, bo 
moje obrazy były atrakcyjne. Były 
precyzyjne. Były "skończone". 
– Tamara Łempicka
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40  
STANISŁAW ELESZKIEWICZ 
(1900 – 1963)

Przed lustrem, po 1910

olej, płótno dublowane, 55 x 46 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz, na blejtramie 
odręczny napis: 24 Mai . . . 32 6 511 (?)

Estymacja: 60 000 – 70 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
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LEOPOLD 
GOTTLIEB

Leopold Gottlieb, NAC.

Leopold Gottlieb był artystą związanym 
z kręgiem École de Paris. Polski malarz o żydow-
skich korzeniach z powodzeniem łączył w swojej 
twórczości tradycje judaistyczne i chrześcijań-
skie, mając znaczący wpływ na kształt paryskiego 
środowiska artystycznego początku XX wieku. 
Szybko zyskał również uznanie jako utalentowa-
ny portrecista, którego dzieła w wyjątkowy spo-
sób oddawały charakter psychologiczny modela.

Urodził się w 1879 roku w Drohobyczu 
w Galicji, jako syn właściciela rafinerii nafty. 
Podążając śladem starszych braci, zwłaszcza 
Maurycego, podjął studia artystyczne w Krako-
wie, m.in. u Jacka Malczewskiego a następnie 
u Teodora Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium pod kierunkiem Antona Ažbe-
go. Około 1904 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
z przerwami stale mieszkał. Przebywał również 
okresowo w Wiedniu, Hiszpanii oraz Niemczech. 
W 1910 roku przez krótki czas prowadził katedrę 

malarstwa w szkole sztuk pięknych w Izraelu. 
Podczas I wojny światowej służył w I Brygadzie 
Legionów Polskich. Po wojnie wrócił do Paryża.

Mimo związania swego życia z zagra-
nicą, Gottlieb pozostawał w ścisłym kontakcie 
z polskim środowiskiem artystycznym, zwłaszcza 
z Krakowem. Tam 1905 roku zawiązał Grupę Pię-
ciu, skupiającą artystów-symbolistów. Od 1929 
roku należał do grupy Rytm. Przez cały okres swo-
jej twórczości brał udział w licznych wystawach, 
m.in. w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wiedniu, 
Berlinie czy w paryskich Salonach. 

Początkowy etap działalności artystycz-
nej Gottlieba wiązał się z fascynacją realizmem 
i symbolizmem, wyniesionymi z pracowni kra-
kowskich mistrzów. W dziełach z tego okresu 
nie brak jednak charakterystycznej dla malarza 
ekspresji, wyrażającej się groteskowym przeryso-
waniem i deformacją postaci. Jednym z pierw-
szych tematów, jakim poświęcił się artysta były 

– oprócz kompozycji symbolicznych –  portrety, 
najczęściej męskie, które dominowały u niego do 
około 1908 roku. („Portret siostry” 1902, „Portret 
rzeźbiarza Rembrandta Bugatti” 1907, „Portret 
Diego de Rivery” 1914). Obwiedzione zdecydowa-
nym, dekoracyjnym konturem, niezwykle trafnie 
nakreślały charakter przedstawianych osób.

W latach 20. zaznacza się u Gottlieba 
wpływ kubizmu. Tworzy kanciaste w formie 
kompozycje, w żywej kolorystyce („Wieczerza 
rybaków" 1921, „Rodzina kuglarzy” 1922, „Chry-
stus w barce” 1923). Na ostatni okres twórczości 
artysty przypadają prace poświęcone tematyce 
kobiecej („Czesanie” 1927, „Narodziny dziecka 
I” 1929, „Kobiety przy pracy” 1933). Charakte-
rystyczną cechą wypracowanego stylu Gottlie-
ba była stosowana przez niego paleta barwna, 
oparta na harmonijnych zestawieniach silnie 
rozbielonych kolorów.

 (…) Szalona brawura tkwi 
w portretach Gottlieba. Są to 
dzieła głównie dowcipu. Ogromny 
charakter, wdzięk, zuchwałość pewna 
cechują jego studia portretowe (…). 
Nie konstrukcją, ani substancją 
wyszukaną, ale swym nadzwyczajnym 
wyrazem czarują one widza. Gottlieb 
ma wrodzony dar do syntetycznego 
chwytania charakterów w portretach.
(Basler A., Paryski Salon Jesienny. II [Dokończenie], „Literatura i Sztuka” 
1908, nr 34 [dod. do nr. 565 „Nowej Gazety”], s. 3)
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Jest on mistrzem w wydobywaniu 
charakterystycznego wyrazu 
w obliczu i rękach człowieka. 
W razie, jeżeli dostrzeże jakiś 
szczegół istotny, jakieś piękno 
skrytych bólów, lub cierpień duszy, 
podkreśla te szczegóły, wydobywa 
je na jak z niebywałą śmiałością, 
nie wahając się nawet dochodzić 
do tego punktu w charakteryzacji, 
gdzie rozpoczyna się karykatura. 
– Henryk Zbierzchowski 
Zbierzchowski H. Z pracowni artystów polskich w Paryżu, [w:] „Tygodnik Ilustrowany”, 1910, nr 35.



149 148 

41  
LEOPOLD GOTTLIEB 
(1879 – 1934)

Portret profesora Georges'a Bohna, 
1910/1911

olej, płótno, 99,5 x 81,3 cm
sygn. l d.: L. Gottlieb, na blejtramie stempel 
z Galerii Fibak oraz stemple na płótnie: Kolek-
cja Fibak / Monte Carlo

Estymacja: 150 000 – 200 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
kolekcja Wojciecha i Ewy Fibaków

wystawiany
Leszno, Muzeum Okręgowe w Lesznie, École de 
Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Woj-
ciecha Fibaka. (Wystawa malarstwa artystów 
polskich i polsko-żydowskich XIX I XX wieku 
związanych z Paryżem - Od Piotra Michałow-
skiego do Jana Lebensteina), maj-lipiec 2000.
Kraków, Pałac Sztuki w Krakowie, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, École de Paris. 
Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha 
Fibaka, lipiec-sierpień 1998.
Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, 22 sierpnia - 25 października 1992.
Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, 23 maja - 9 sierpnia 1992.

reprodukowany
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka [katalog wystawy], 
wyd. Muzeum Okręgowe w Lesznie, Leszno 
2000, s. 35 
Grabski J.(red), École de Paris. Artyści żydow-
scy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka [ka-
talog wystawy], wyd. Pałac Sztuki w Krakowie, 
Kraków 1998, poz. 8, s.38. 
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha 
Fibaków, wyd. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 
1992, s. 81. 

literatura
Tanikowski A., Wizerunki człowieczeństwa, 
rytułały powszedniości. Leopold Gottlieb i jego 
dzieła, wyd. Universitas, Kraków 2011

Wczesna twórczość Leopolda Gottlieba to przede 
wszystkim ekspresyjne męskie portrety o mocnych wyrazi-
stych rysach i głębokich barwach. Pozostający pod silnym 
wpływem młodopolskiej stylistyki Gottlieb operował subtelnie 
modulowaną plamą barwną obwiedzioną miękkim, płyn-
nym konturem. Portretowane osoby, pogrążone w zadumie, 
obezwładnione dekadencką niemocą, umieszczał w płytkiej, 
zawężonej przestrzeni obrazowej na neutralnym tle. Ich wąskie, 
smukłe dłonie o nerwowym rysunku odznaczają się szczegól-
nym wyrazem. Znamienna dla tych wizerunków jest melan-
cholijna aura i pogłębiona charakterystyka psychologiczna 
modeli. Krytyka artystyczna tak oceniała twórczość artysty: 
„Jest on mistrzem w wydobywaniu charakterystycznego wy-
razu w obliczu i rękach człowieka. W razie, jeżeli dostrzeże jakiś 
szczegół istotny, jakieś piękno skrytych bólów, lub cierpień 
duszy, podkreśla te szczegóły, wydobywa je na jak z nieby-
wałą śmiałością, nie wahając się nawet dochodzić do tego 
punktu w charakteryzacji, gdzie rozpoczyna się karykatura” 
(Zbierzchowski H., Z pracowni artystów polskich w Paryżu, 
w: „Tygodnik Ilustrowany” 1910, nr 35).

Dla Gottlieba model 
jest zawsze zagadką 
psychologiczną, 
która przejawia się 
zewnętrznie, w pewnej 
zdecydowanej, sobie 
tylko właściwej formie. 
(Basler A., Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura 
i Sztuka” 1912, nr 12 [dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”], s. 2)
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42  
LEOPOLD GOTTLIEB 
(1883 – 1934)

Portret kobiety, ok. 1910

kredki czarna i ugrowa, karton,  
papier kremowy
36,4 x 26,7 cm (w świetle oprawy)
sygn. p. d.: L. Gottlieb

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

Gottlieb czerpie motywy swych 
dzieł z codziennego życia. (…) 
Tematy, jakimi nie pogardziłby 
Emil Zola. Ujęcie owych 
współczesnych, demokratycznych 
wręcz tematów przeniknięte jest 
jednak poezją związaną z duchem 
łacińskim. Artysta wzniósł się 
ponad sam temat pracy, który 
podporządkowany został jego wizji 
twórczej i inspiracjom.
Artyści polscy w Paryżu. Antologia tekstów o polskiej kolonii artystycznej czynnej w Paryżu 
w latach 1900–1939, wyd. Neriton, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2008, s. 138 –141.
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43  
TADEUSZ MAKOWSKI 
(1882 – 1932)

Dziewczyna w sukience 
z marynarskim kołnierzem, ok. 1919

olej, płótno, 23 x 16 cm

Estymacja: 90 000 – 120 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
Kraków, kolekcja Urszuli Radke

repordukowany
Jaworska W., Tadeusz Makowski - Życie i twór-
czość, wyd. Ossolineum, Wrocław 1964, poz. 
205, s. 330.

Portrety dziecięce Tadeusza Makowskie-
go, które powstawały od około 1918 roku, na stałe 
wpisały się w kanon polskiej sztuki, stanowiąc 
niemalże trzon przedstawień tego typu. Artysta 
swoich małych modeli oddaje z plastycznością 
i fizycznym podobieństwem. Cechuje ich pewna 
charakterystyczna powaga, zamyślenie malujące 
się w podniesionym spojrzeniu, rozchylonych 
ustach –  jakby odmalowane dziecięce postacie 
trapiła jakaś wcale niedziecinna troska. 

Dzieci na płótnach Makowskiego bynaj-
mniej wcale nie są ładne czy wypielęgnowane, 
w potocznym tego słowa znaczeniu. Może stąd 
tyle w tych wizerunkach głębi i pochylenia się nad 
tym, co wewnętrzne. Jest w nich zawarty również 

odwrócony sposób widzenia. Nie obserwujemy 
bowiem dziecka oczami dorosłego, widzimy je 
raczej jego własnymi oczyma. To ta dziewczynka 
i ten chłopiec tak widzi świat. Spojrzenie to nie 
jest wyrobione, ma wypaczone proporcje – wy-
olbrzymiając lub zmniejszając to co widzi, wedle 
własnego wyobrażenia. Dla współczesnego widza 
najważniejsza jednak jest ta ogromna tkliwość 
wyrazu, ta chwytająca za serce naiwność i bez-
bronność, która nie pozwala oderwać wzroku od 
dzieł Makowskiego. Okrągłe twarze i okrągłe oczy 
sprawiają, że twarze małych modeli są jeszcze 
bardziej dziecinne, wręcz jakby dziecinną ręką 
malowane. 

Makowski w kategorii przedstawień 
dziecięcych postrzegany jest jako twórca wyjąt-
kowy. Mimo że działał we Francji, był on nadal 
malarzem na wskroś polskim, zaznajomionym 
ze spuścizną Stanisława Wyspiańskiego, Jacka 
Malczewskiego, Wlastimila Hofmana i innych 
artystów często podejmujących motyw małych 
modeli. Ten element rdzennie polskiej tradycji 
Makowski wzbogacił o niespotykany wcześniej 
ładunek emocjonalny i pogłębione studium psy-
chologiczne. Wszystko to zaś po to, by z dzieci 
uczynić medium wyrażające wizję siebie jako 
człowieka, jego prawdę o życiu oraz o otaczają-
cym go świecie.

Mierzysz sztukę materialnym metrem 
anatomii i perspektywy, a tymczasem tu 
decyduje wyższy czynnik, tj. wzruszenie, 
w jakim dzieło powstało. 
– Tadeusz Makowski
(Tadeusz Makowski. Pamiętniki, oprac. W. Jaworska, Kraków 2003, s. 15)

Było w nim coś z niewinnego dziecka – 
jakaś świeżość, niewinność, a jednocześnie 
to był bardzo wykształcony człowiek. 
– Marcel Gromaire
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44  
HENRYK HAYDEN 
(1883 – 1970)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. l. d.: Hayden

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

Do artystów, na których 
studia w Paryżu wywarły 
rozstrzygający wpływ, 
zaliczyć należy i Haydena; 
przeeksperymentował on 
różne „izmy” formy i techniki, 
by wrócić w końcu (…) do 
swojego osobistego poglądu 
na plastyczny sens Natury. 
Eklektyk tematowy, staje 
się on wierny pięknu życia 
realnego, które odtwarza 
z nieprzeciętną znajomością 
rzemiosła malarskiego.
(Klingsland Z. St., Malarze Polscy w Paryżu, „Sztuki Piękne” IX, 1933, s. 307)
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45  
HENRYK EPSTEIN 
(1890 – 1944)

Kwiaty, ok. 1930

olej, płótno, 63,5 x 48,5 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

46  
MAURYCY MĘDRZYCKI 
(1890 – 1951)

Aleja tętniącej życiem wioski, 1924

olej, płótno, 46 x 38 cm
sygn. p. d.: Mendjizki 1924  
opisany na blejtramie  

Estymacja: 25 000 – 30 000 zł 

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna
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47  
ZYGMUNT MENKES 
(1896 – 1986)

Pojenie koni, 1917

olej, płótno, 47 x 65 cm
sygn. p. d.: Z. Menkes / 1917

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna

Sztuka Zygmunt Menkesa kojarzy się 
przede wszystkim z ekspresyjnymi w formie i zmy-
słowymi w kolorze kompozycjami w duchu École 
de Paris. Zanim jednak Menkes doszedł do tego 
etapu, odnajdując swój charakterystyczny styl, 
jak każdy artysta musiał zacząć od klasycznych 
studiów warsztatowych. Program akademicki 
w XIX-wieku obejmował m.in. naukę rysunku, 
studium z żywego modela, naukę kompozycji 
oraz kopiowanie dzieł mistrzów.

Obraz Menkesa z 1917 roku, przedsta-
wiający pojenie koni, pochodzi z okresu studiów 
na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w któ-

rej artysta kształcił się w latach 1919-1922. Tą 
wczesną kompozycję, ledwie dwudziestojedno-
letniego malarza, charakteryzuje pewna zacho-
wawczość w podejściu do tematu i modelunku 
koni, ale jednocześnie wspaniała nonszalancja 
w potraktowaniu krajobrazu i partii nieba. Uwagę 
zwracają także harmonijne zestawienia kolo-
rystyczne. 

Tego typu akademickie prace są rzad-
kim, a niezwykle cennym i ciekawym świadec-
twem rozwoju twórczego artysty. Z tego względu 
stanowią one na rynku aukcyjnym kolekcjonerski 
rarytas.

Gdy mówię o wpływach, jakim uległo malarstwo 
Menkesa, zaiste, daleki jestem od chęci 
identyfikowania „wpływów” z brakiem oryginalności 
twórców: Nie masz bowiem w historii malarstwa ani 
jednego twórcy wolnego od wpływów dawnych i jemu 
współczesnych artystów. Malarstwo, jak wiedza ścisła, 
opiera się bowiem na ciągłości, na doświadczeniach 
dotychczasowych, na tradycji (…). Jak Soutine 
zachował w malarstwie swym wpływy Rembrandta, 
Halsa, a ze współczesnych van Gogha i Modiglianiego, 
tak Menkes pamięta o doświadczeniach innych 
wielkich, a jemu artystyczną swą koncepcją 
najbliższych mistrzów.
(Prędski A., Menkes czyli zwycięstwo koloru, „Wiadomości literackie”, 1928, nr 22, s. 2)
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48  
ZYGMUNT MENKES 
(1896 – 1986)

Martwa natura z kwiatami, ok. 1937

olej, płótno, 61 x 51,5 cm
sygn. p. d.: Menkes, na odwrociu autorska 
nalepka z odręcznie wypisanymi danymi 
adresowymi artysty

Estymacja: 65 000 – 75 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Doyle Auctioneers & Apraisers, aukcja 
11.05.2013, poz. 43

W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. 
Z czasem ekspresja jego dzieł pogłębiła się –  artysta zaczął budować formy 
wyłącznie plamą barwną, nakładając farbę szybko i spontanicznie. Często 
malował martwe natury. Były one dla artysty szczególnie ważnym polem eks-
perymentów formalnych. „Dla Menkesa podstawę sztuki stanowią (...) emocje, 
radosne, pełne zapału pragnienie tworzenia. Jego miłość do przyrody jest 
szczera, lecz bardzo osobista. Niesie światu entuzjazm. To, co go otacza, to, 
co widzi, zmienia się w materię malarską, którą przedstawia zgodnie ze swymi 
odczuciami i instynktem artystycznym” (Woroniecki E., L’art polonais à Paris. [...] 
l’exposition de M. Z. Menkes au Portique, „La Pologne politique, économique, 
littéraire et artistique”, 1928, półr. I, s. 335-337).

Oferowana martwa natura w zielonym wazonie stanowi typowy przy-
kład „amerykańskiej” twórczości artysty. Dzieło pokazuje znakomity kunszt 
malarski i doskonałe wyczucie formy. Świetna kompozycja nadaje obrazowi 
wewnętrzną ekspresję i piękno. O jego niezwykłości decyduje nie tylko wirtu-
ozeria warsztatowa, ale także specyficzny, emanujący z obrazu nastrój.

Należy on do malarzy 
ustawicznie eksperymentujących 
i poszukujących wciąż syntezy 
plastycznej dla swego dzieła 
na tle nowoczesnych usiłowań 
w sztuce (...). Wszystko tu 
jest formą i barwą, wszystko 
podporządkowuje się jedynie 
suwerennym prawom obrazu. 
– Konrad Sebastian Winkler

(Winkler K. S., Wystawa prac Zygmunta Menkesa, [w:] „Kurier Poranny”, nr 21, 21 stycznia 1931)
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49  
MELA MUTER 
(1876 – 1967)

Portret kobiety, ok. 1930

olej, sklejka, 60,8 x 49,8 cm

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Millon & Associes, aukcja 25.03.2015, poz. 155

wystawiany
Kraków, Pałac Sztuki w Krakowie, Ecole de 
Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji 
Wojciecha Fibaka, lipiec - sierpień 1998.

reprodukowany
Grabski J. (red), Ecole de Paris. Artyści ży-
dowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka 
[katalog wystawy], Kraków 1998, s. 218.

Mela Muter zasłynęła jako portrecistka 
jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej. 
Przedstawiała zarówno artystów z kręgu Ecole 
de Paris (Leopolda Gottlieba, Diego Riverę), ale 
też literatów, pisarzy (Henryka Sienkiewicza, Jana 
Kasprowicza, Leopolda Staffa) czy inne osobi-
stości życia intelektualnego Paryża. Najbardziej 
jednak spełniała się w portretowaniu osób z bli-
skiego otoczenia lub też postaci, które w jakiś 
sposób ją zafascynowały. Stąd częste portrety 
dzieci, sierot i wieśniaków. „Ciała zdrowe i piękne, 
twarze o prawidłowych 'klasycznych' rysach nie 
mają dla niej uroku. Okazuje ona pociąg wyraź-

ny do postaci charakterystycznie szpetnych, do 
osobliwych typów i okazów antropologicznych. 
Żółte Cyganki, Żydzi o długich, garbatych nosach 
i krzywych ustach. Murzyni świecący białkami 
oczu i czerwienią wydętych warg pozują jej jako 
modele” (Wallis M., Sztuki plastyczne, „Przegląd 
Warszawski” 1923, nr 25 z X, s. 129).

Oferowany wizerunek kobiety należy 
do grona najbardziej dekoracyjnych i reprezen-
tatywnych prac portretowych artystki. Odcienie 
żółci, czerwieni, błękitu i brązu sprawiają, że 
prace portretowe Muter porównywano często 
z dziełami Vincenta Van Gogha. Podobnie jak on 

rzeźbiła twarze, ręce i tkaniny techniką pointyli-
zmu. Malując plamkami, rozbijała jednobarwne 
płaszczyzny na dekoracyjne, ekspresyjne, łamiące 
się formy. Portret czarnowłosej kobiety otulonej 
barwnym płaszczem wpisuje się w to stwierdze-
nie.  Posiada przy tym niepowtarzalny charakter, 
swoisty tylko dla Meli Muter, oddający nie tylko 
sam wygląd modelki, ale również jej osobowość. 
Dzieło będzie ozdobą każdej kolekcji sztuki pol-
skiej, stanowiąc przykład twórczości Meli Muter 
o bardzo wysokiej klasie artystycznej.

Portrety Meli Muter są do głębi podjętą 
kwintesencją człowieka, spostrzeżoną 
w jakimś bardzo nieuchwytnym, nieraz 
może jedynym momencie zdrady 
wewnętrznej przed innym człowiekiem. 
Jest to portrecistka obdarzona 
wielką umiejętnością oddawania 
bardzo mozolnie wyszukanej prawdy 
o człowieku portretowanym w wyrazie 
twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu 
i wyrazie rąk i podania tej prawdy 
w formie bardzo bezwzględnej. 
– Mieczysław Sterling 
(„Głos Prawdy”, 1929)
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51  
SZYMON MONDZAIN 
(1888 – 1979)

Martwa natura z jabłkami 
i dzbankiem, I poł. XX w.

olej, tektura, 33,5 x 38,5 cm
sygn. l. d.: Mondzain

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

50  
SZYMON MONDZAIN 
(1888 – 1979)

Pejzaż śródziemnomorski, I poł. XX w.

akwarela, papier, 30 x 46 cm
sygn. l. d.: Mondzain

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna
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52  
EMIL KRCHA 
(1894 – 1972)

Białe róże, 1942

olej, płótno, 50 x 50,5 cm
sygn. p. d.: E. Krcha, opiany l. d.: Krzemieniec 
1942, na odwrociu autorski napis długopisem: 
Białe róże / mal. w Krzemieńcu / Emil Krcha

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

53  
EMIL KRCHA 
(1894 – 1972)

Ulica w Krzemieńcu, ok. 1935

olej, tektura, 43 x 33 cm
sygn. p. d.: Krcha, na odwrociu powtórzona sygna-
tura Krcha, poniżej odręczny napis: Emil Krcha / 
Ulica w Krzemieńcu / Kraków, ul. Czysta 8 II p.

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
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55  
ALFRED ABERDAM 
(1894 – 1963)

Pejzaż ze Szwajcarii, 1938

olej, płótno, 44,5 x 60 cm
sygn. p. d.: Aberdam / Suisse 1938, na odwro-
ciu napisy autorskie: No1 Paysage en Suisse 
/ Aberdam Alfred / a Paris (13)c, 14 Passage / 
Victor Marchand

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Rempex, aukcja 27.02.2002, poz. 285

54  
JAN RUBCZAK 
(1884 – 1942)

Kwitnąca jabłoń, 1918

olej, płótno, 54,4 x 65 cm
sygn. p. d.: Jan Rubczak / 1918

Estymacja: 25 000 – 30 000 zł 

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Polswiss Art, aukcja 04.12.2013, poz. 29 
Desa Unicum, aukcja 04.12.2008, poz. 17
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56  
RAFAŁ MALCZEWSKI 
(1892 – 1965)

Pejzaż z Jasper, 1943

akwarela, karton, 33 x 49 cm (w świetle oprawy)
sygn. i opisany l. d.: Rafał Malczewski. Jasper. – 
Sept – 43

Estymacja: 14 000 – 18 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Polski Dom Aukcyjny, aukcja 10.06.2015, poz. 41

Zupełnie czemś innym są moje 
akwarele, malowane z natury, 
impresje, notatki z licznych włóczęg 
i wycieczek, wykonywane wodną 
farbą. (…) Czystość tej techniki, 
lekkość i łatwość przenoszenia 
materiału daje mi możność 
utrwalenia tego, co spodoba mi się 
podczas bardzo nawet uciążliwej 
wycieczki. Niektóre tylko z nich są 
zalążkami późniejszych olejnych. 
Akwarele są lżej strawne, mniej 
osobiste, niepodejrzanie pogodne, 
a poza tem stają może na wyższym 
technicznym poziomie. 
– Rafał Malczewski
(Malczewski R., Moje malarstwo, „Plastyka”, nr 1, 1930, s. 5)
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57  
RAJMUND KANELBA 
(1897 – 1960)

Port, 1940

olej, płyta, 35,5 x 45,5 cm
sygn. śr. d.: Kanelba

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆
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58  
ALFRED ABERDAM 
(1894 – 1963)

Akt, ok. 1960

olej, sklejka, 80 x 24,5 cm
sygn. p. d.: Aberdam, na odwrociu faksymile 
podpisu: Aberdam, stempel COLLECTION / 
ABEL RAMBERT / ALFRED ABERDAM / PARIS

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
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59  
MARC STERLING 
(1895 – 1976)

Jeune fille des landes

olej, płótno, 73 x 54 cm 
sygn. p. d.: Msterling na blejtramie nalepka 
z opisem: JEUNE FILLE DES LANDES 73 x 54 cm

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
Oger-Blanchet, aukcja 09.12.2021, poz. 39 
kolekcja rodziny Kupfer
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60  
HANNA RUDZKA-CYBISOWA 
(1891 – 1988)

Plener, 1944

technika mieszana, gwasz, tempera, papier
23,5 x 33,5 cm (w świetle oprawy)
sygn. p. d.: H. Rudzka C., na odwrociu napisy 
autorskie: H. Rudzka C. oraz: Plener / 1944 r. / 
Hanna Rudzka

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

Hanna Rudzka-Cybisowa opierała 
swój warsztat na kolorze i dynamice pomiędzy 
czystymi barwami. Kładła farbę w pastelowych 
barwach pointylistycznie, lekko, dając pracy żyć 
wraz ze zmieniającym się światłem dziennym. 
Tematyka jej kompozycji to przede wszystkim 
kontemplacyjne pejzaże, martwe natury, widoki 
z okna, ogrody... Jednak motywy obrazów były 
tylko pretekstem do gry kolorami oraz zabawy 
fakturą. 

Malarz i mąż Hanny Rudzkiej Cybisowej 
w 1932 roku napisał na łamach „Głosu Plasty-
ków”: „Treść ideowa, treść myślowa obchodzi nas 
dzisiaj mało. Obraz nas interesuje jako kreacja 
plastyczna, jako realizacja piękna malarskiego. 

Nie szukamy treści, tylko kwalitetu”. Oprócz 
własnej praktyki malarskiej Hanna Rudzka-Cy-
bisowa podejmowała liczne prace związane ze 
sztuką. Między innymi malowała kopie obrazów 
w Luwrze i rysowała projekty haftów sukni. To 
wskazuje na doskonałość jej warsztatu i wszech-
stronność talentu. Była żoną artysty Jana Cybisa, 
którego nie zajmowały sprawy doczesne, takie jak 
zapewnienie rodzinie dobrobytu. Z tego względu, 
to ona podejmowała różne prace zarobkowe, aby 
utrzymać dom i zapewnić im wspólnie godne 
warunki pracy artystycznej.

Malarka żyła w cieniu swego męża, prze-
konana o wyższości jego warsztatu i talentu. „Jan 
Cybis bardzo ładnie maluje, ja gorzej, ale wiem, 

że zrobiłam postępy i zrozumiałam więcej, za-
wdzięczając to mojemu małżonkowi; pociesza-
my się, że nadejdzie czas” (List do matki z 1925 
roku). Kiedy patrzymy na ich prace z dystansu 
czasu, kompleksy artystki wobec Jana Cybisa 
są nieuzasadnione. Talent artystki był oryginalny 
i znakomity. Hanna Rudzka-Cybisowa z niezwykłą 
subtelnością łączy walory impresjonizmu oraz 
kapizmu, tworząc prace rozedrgane i pełne do-
skonale dobranych kolorów. Twórczość malarki 
dojrzewała wraz upływem czasu, jej obrazy zyski-
wały na wartości. Była doceniana przez środowi-
sko i jako pierwsza w historii kobieta-profesor na 
krakowskiej akademii, cieszyła się szacunkiem 
wzrastającego kolejnego pokolenia malarzy.

Patrząc z perspektywy czasu, przekonanie 
malarki o wyższości sztuki jej małżonka 
wydaje się całkowicie nieuzasadnione [...] 
w latach trzydziestych niepozbawione 
czytelnych motywów malarstwo Rudzkiej-
Cybis, oparte na przeważnie pastelowej 
gamie barwnej, osiągnęło dojrzałość – 
posługując się lekkimi pociągnięciami 
pędzla, artystka stworzyła wiele utworów 
znamionujących duży, oryginalny talent.
(Jeremi Kluszczyński R., Od Michałowskiego do Fangora – Nowoczesne 
malarstwo Polskie, wyd. WBC Kluszczyński, Kraków 2016, s. 321)
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61  
EGENIUSZ GEPPERT 
(1890 – 1979)

Bieliniak. Ułan 1. Pułku Ułanów 
Legionów Polskich, ok. 1950

akwarela, karton, 50 x 56,5 cm  
(w świetle oprawy)
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert

Estymacja: 20 000 – 25 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

(…) UŁANI, 
WYTWORNI 
JEŹDŹCY, 
CYRKOWCY, 
WOLTYŻERKI, 
KONIE, MOTYWY 
LUDOWE, 
ŚWIĄTKI, 
DZBANY, 
NACZYNIA 
– WSZYSTKO 
POMIESZANE, 
NIEKIEDY 
POŁĄCZONE 
KWIATAMI.
(Eugeniusz Geppert. Malarstwo, ZPAP CBWA „Zachęta”, Warszawa 1964)
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Tadeusz Kantor był poszukiwaczem nowinek artystycznych, 
a w Polsce jednym z najbaczniejszych obserwatorów nowych trendów 
pojawiających się w sztuce europejskiej i amerykańskiej. Jego zamiłowanie 
do eksperymentu i niechęć do podążania utartymi ścieżkami powodowa-
ły, że każdy wyjazd poza granice kraju inspirował go do nowych działań, 
które z zapałem podejmował. Pierwszy wyjazd do Paryża w 1947 i kolejny 
w 1955 roku stały się przełomowymi w karierze artysty. Zetknął się wówczas 
z twórczością Wolsa, Foutriera, Mathieu i Pollocka i po powrocie do kraju 
rozpoczął własną przygodę z malarstwem gestu. Swoją sztukę obejmującą 
lata 1956-1963 nazywał okresem Informel (bezforemność), preferując to 
francuskie zapożyczenie ponad termin taszyzm (la tache – plama).

Ten nowy sposób artystycznej ekspresji miał stanowić wyraz 
wewnętrznych przeżyć i stanów emocjonalnych. Artysta nie myślał nad 
dziełem w trakcie jego tworzenia, tylko poddawał się swojej podświado-
mości i malował intuicyjnie. W ten sposób mógł się uwolnić od kodów 
kulturowych i stworzyć portret autentycznej egzystencji. Kantor opisując 
swoje malarstwo Informelu posługiwał się określeniami takimi jak „wydzie-
lina mojego Wnętrza”, „filtr, na którym osadza się indywidualność twórcy” 

czy „niemal biologiczna materia mojego organizmu”. W konsekwencji 
informelowe obrazy, które po sobie pozostawił są jego najwnikliwszymi 
i najintymniejszymi autoportretami. 

Malarstwo Informelu niosło za sobą pewną przypadkowość fi-
nalnego dzieła. Artysta poddający się swojej podświadomości skupiał się 
na geście i ruchu, dając materii malarskiej wpływ na wygląd końcowego 
efektu. W ten sposób farba wyzwala się spod kontroli malarza. „Materia – 
żywioł i gwałtowność, ciągłość i nieograniczoność, gęstość i powolność, 
ciekłość i kapryśność, lekkość i ulotność. Materia rozżarzona, eksplodują-
ca, fluoryzująca, wezbrana światłem, martwa i uspokojona. Zakrzepłość, 
w której odkrywamy wszystkie ślady życia” (Kantor T., Abstrakcja umarła, 
niech żyje abstrakcja, życie Literackie, 1955 nr 50, dod. Plastyka nr 16, s. 6).

Pierwsza polska wystawa informelowego malarstwa Kantora od-
była się w Warszawie w 1956 roku w salonie „Po prostu”. Wkrótce potem 
przyszedł czas na wystawy międzynarodowe – Monachium, Paryż, Dussel-
dorf, Kassel, Nowy Jork, Wenecja, Goeteborg. Kantorowskimi informelami 
zafascynowało się wielu kolekcjonerów sztuki.

JEŚLI PRAWDĄ 
JEST, ŻE ARTYSTA 
SPALA SIĘ W SWEJ 
TWÓRCZOŚCI, TO 
JEGO DZIEŁO JEST 
POPIOŁEM.
– Tadeusz Kantor
Notatnik… 1955… 1958… 1962, w: Kantor T., Metamorfozy. Tekst o latach 1938-
1974, wyb. i oprac. Pleśniarowicz K., Cricoteka, Kraków, 2000, s. 185.
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62  
TADEUSZ KANTOR 
(1915 – 1990)

Informel, 1960

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. p. d.: Kantor na odwrociu opisany: 
T. KANTOR/ XI 1960/ CRACOVIE

Estymacja: 350 000 – 450 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
Rempex, aukcja 17.07.2016, poz. 203  

reprodukowany
Scarpetta G. (wstęp), Tadeusz Kantor. Ma 
création mon voyage: commentaires intimes, 
Éditions Plume, Paris 1991, poz. 81, s. 76.

Otóż ten moment zanurzenia się choćby 
na krótko w informelu, w swobodnym 
i bezkształtnym istnieniu materii 
malarskiej, był w owym czasie zabiegiem 
odświeżającym, kąpielą, która wyzwalała 
formę z akademickich zwapnień 
wyobraźni. Informel stał się więc pewnego 
rodzaju kuracją na schorzenia nabyte 
w poprzednim okresie. Był oczywiście 
również malarską modą (…).
(Bogucki J., Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983, s. 128) 
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63  
ALFRED LENICA 
(1899 – 1977)

Uruchomienie zieleni, 1960-68

olej, płótno, 100 x 81 cm
sygn. p. d.: Lenica na odwociu: A.Lenica/War-
szawa/1960-68/Uruchomienie zieleni/100 x 81

Estymacja: 150 000 – 180 000 zł ◆

Alfred Lenica to jeden z najważniej-
szych artystów polskiej awangardy XX wieku, 
z wykształcenia profesjonalny skrzypek, który 
– jak wielu wybitnych współczesnych twórców 
– malarstwo studiował poza kanonem akade-
mickim. Pisał: „muzyka ułatwiła mi poznanie 
barwy i dźwięku” (Gawrońska-Oramus B., Alfred 
Lenica, wyd. BOSZ, Olszanica 2016, s. 4). W latach 
przedwojennych jego warsztat malarski koncen-
trował się na tematach pejzażu, portretu i mar-
twej natury. W okresie powojennym rozpoczął 
proces poszukiwania i kształtowania swojego 
indywidualnego stylu artysty. 

Decydujący wpływ na kształt tych 
poszukiwań miało wysiedlenie Lenicy razem 

z rodziną z Poznania do Krakowa, gdzie artysta 
wszedł w krąg młodych twórców związanych 
z Tadeuszem Kantorem. Spotkanie z nimi okazało 
się bardzo inspirujące – Lenica podjął wówczas 
szereg eksperymentów w obrębie malarstwa 
abstrakcyjnego. Owe poszukiwania zostały zakłó-
cone przez krótki okres socrealistyczny. Jednak 
już w drugiej połowie lat 50. Lenica powrócił do 
swoich prekursorskich działań w obrębie sztuki 
informel. Posługiwał się coraz częściej techniką 
drippingu. To w połączeniu z odczuciem sztuki 
surrealizmu pozwoliło mu około 1958 roku opra-
cować charakterystyczny styl, bazujący na wirują-
cych, barwnych plamach, czasem obwiedzionych 
konturem, które dynamicznie wypełniają pola 

obrazów. Malowane farbą olejną, swobodnie 
rozmieszczone barwne formy pokrywała sieć 
cienkich linii wykonanych płynącym lakierem. 
Niejednokrotnie odczuwa się w nich nawiązanie 
do form naturalnych przez co malarstwo Lenicy 
często nazywano malarstwem biologicznym. Wy-
konywał je w sposób podobny do tworzenia sur-
realistycznej dekalkomanii a z czasem przekształ-
cił go we własną technikę, która stała się znakiem 
rozpoznawczym artysty. Najwcześniejsze prace 
z tego nurtu zaprezentowane na pierwszej in-
dywidualnej wystawie malarza w warszawskiej 
Zachęcie w 1958 roku, uczyniły z Lenicy ikonę 
polskiego malarstwa taszystowskiego. 

(…) z malarstwem taszyzmu łączył Lenicę zawsze obecny 
w jego malarstwie moment akceptowanego, a nawet 
programowanego przypadku, z malarstwem gestu – 
‘grafologiczny’ ślad ruchu dłoni prowadzącej narzędzie 
po powierzchni płótna. Z surrealizmem – spontaniczny, 
automatyczny zapis stanów psychicznych (…) i ten związek 
wydaje się podstawowy. Gdy tamte bowiem dotykają tylko 
metody i techniki działania – ten określa postawę twórcy.
(Kowalska B., Katalog wystawy Lenicy w Galerii 72)

Wyeliminowałem używane 
dotychczas tradycyjne narzędzia 
pracy, po prostu lałem farbę 
bezpośrednio na płaszczyznę 
płótna, zamiast pędzli używałem 
papieru, szmat, żyletek i palców. 
Liczyłem na przypadek. 
– Alfred Lenica
(Makowiecki W., Alfred Lenica 1899-1977, Galeria Miejska Arsenał , Poznań 2002, s. 13)
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64  
ARTUR NACHT-SAMBORSKI 
(1898 – 1974)

Zielona głowa, 1965

olej, płótno, 45 x 53 cm
na odwrociu opisany: ZIELONA GŁOWA  
na blejtramie nalepka z numerem 230 oraz 
wypisane numery inwentarzowe

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł ◆

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna
MATSART Auctioners and Appraisers,  
aukcja, 21.01.2014, poz. 206
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65  
ALEKSANDER KOBZDEJ 
(1920 - 1972)

Mexico II/A, 1963

olej, płótno, 96,5 cm x 63,5 cm
sygn. p. d.: Kobzdej opisany na odwrociu: Alek-
sander Kobzdej 1963 MEXICO II/A oraz naklejka 
aukcyjna: C.G.Sloan & Co, Sale 780 (1985), lot 4

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł ◆

proweniencja
Polswiss Art, aukcja 29.05.2018, poz. 46 
USA, kolekcja prywatna 
Dom Aukcyjny C.G. Sloan & Co., aukcja nr 780 
(1985), poz. 4. 
USA, kolekcja Rossa Paula Titusa 
zakup od artysty

Pod koniec lat 50. Aleksander 
Kobzdej odbył kilka podróży po Europie 
Zachodniej. Wtedy też w jego twórczości 
nastąpiły zasadnicze, wręcz rewolucyjne 
przeobrażenia. Ostatecznie odrzucił sztukę 
przedstawiającą i rozpoczął eksperymenty 
z malarstwem metaforycznym. Powstające 
na początku lat 60. kompozycje utrzymane 
były w dramatycznym czy nawet eschato-
logicznym nastroju, a zarazem zadziwiały 
kolorystycznym smakiem. Obrana wówczas 
ścieżka doprowadziła Kobzdeja do sztuki 
informel. Z biegiem czasu w coraz większym 
stopniu poświęcał się badaniu struktury ob-
razu. Podkreślał materialny status i rangę 
samej farby, różnicował fakturę kompozycji 
i eksponował niuanse kolorystyczne. Apo-
geum tych działań, w pełni należących już 
do malarstwa materii, stała się seria prac 
z lat 60. zatytułowanych Szczeliny.

„Mexico II/A” to obraz namalowa-
ny przez Kobzdeja w 1963 roku. Pochodzi 
z amerykańskiej kolekcji Rossa Paula Titusa, 
analityka CIA a następnie oficera amerykań-
skiej służby dyplomatycznej, który na prze-

strzeni lat 50.-70. odbywał służbę w krajach 
bloku wschodniego, kolejno w Jugosławii, 
w Polsce i na Węgrzech. O kolekcji ame-
rykańskiego dyplomaty wiadomo tyle, że 
oprócz kilku obrazów Kobzdeja zawierała 
również prace Alfreda Lenicy. Titus zakupił 
bądź otrzymał je najpewniej w trakcie swojej 
służby w Polsce. Wydarzenie to zbiegło się 
w czasie z międzynarodowym rozgłosem 
jaki parę lat wcześniej przyniósł Aleksan-
drowi Kobzdejowi sukces na V Biennale 
w Săo Paulo. Artysta otrzymał wówczas 
najważniejszą w swojej karierze nagrodę za 
cykl „Idole”. Sukces na Biennale zaowoco-
wał zainteresowaniem ze strony krytyków 
sztuki, a to przerodziło się w serię wystaw, 
m.in. w Paryżu, a następnie w ekskluzywnej 
galerii nowojorskiej French et Co. Kolejnym 
amerykańskim sukcesem była wystawa 
w Gres Gallery w Waszyngtonie. Stało się 
to możliwe dzięki kuratorce Beatrice Perry, 
która malarstwo Kobzdeja odkryła podczas 
swojej krótkiej wizyty w Polsce na początku 
lat 60. To dzięki niej również nowojorskie 
MoMA wystawiło prace Kobzdeja.

Przez swoją substancję malarstwo Kobzdeja sprowadza 
naszą percepcję do wielkich tematów kosmicznych. Sugeruje 
poruszanie się ziemi i wód, ciosanie kamienia, pękanie 
drzewa, wznoszenie się ognia. Tu wszystko modeluje się 
w porządku najszczerszej prostoty, w gamie tonów, które 
powracając do genezy, mają rdzawe czerwienie, zieloność 
skały i błękit lazulitu.
(Powrót laureata, „Życie Literackie”, nr 40, 2.10.1960)
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STANISŁAW 
FIJAŁKOWSKI 

Stanisław Fijałkowski, Łódź, 1964, Agencja Gazeta.

Stanisław Fijałkowski jest jednym z najwybitniejszych polskich 
artystów współczesnych. W 2002 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa 
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, z którą był związany od czasów studenc-
kich, przez profesurę aż do przejścia na emeryturę. W latach 1946-1951 
rozpoczął studia w nowo otwartej łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Pięknych, gdzie jego profesorami byli: Władysław Strzemiński, Stefan 
Wegner i Ludwik Tyrowicz. Na postawę artystyczną Fijałkowskiego oraz 
jego stosunek do sztuki wielki wpływ wywarł kontakt ze Strzemińskim, 
w którego pracowni w późniejszym czasie rozpoczął swoją pedagogiczną 
karierę (w latach 1947- 1993 był wykładowcą łódzkiej uczelni). 

Początkowe twórcze poszukiwania malarza sytuują go w orbicie 
postimpresjonizmu i lirycznego surrealizmu, choć nie obcy był mu również 
kubizm, a następnie informel. Tradycja łódzkiej szkoły, wpływ mistrza i pro-
fesora Strzemińskiego oraz fascynacja twórczością pionierów światowej 
awangardy sprawiły, że jego kolejne dzieła określane były mianem „wyra-
finowanego i poetyckiego surrealizmu” lub „bezforemnej i geometrycznej 
abstrakcji ”. Artysta posługuje się stonowaną gamą kolorystyczną i z pozoru 
niedbałymi figurami i formami – kołami, elipsami i liniami. 

Pod koniec lat 50. artysta przełożył na język polski dwie książki 
współtwórcy i przedstawiciela abstrakcjonizmu Wassily’ego Kandyński’ego: 
„Duchowość w sztuce” oraz „Punkt i linia a płaszczyzna”. Są to podręczniki 
o sztuce ugruntowane w metafizycznej spekulacji. Praca nad tłumaczeniem 
miała wpływ na twórczość Fijałkowskiego. Zwrócił się ku symbolowi, stąd 
w jego pracach pojawiały się obok figuratywnych przedstawień geometrycz-
ne kształty. Henryk Anders, krytyk sztuki, napisał we wstępie do katalogu 
indywidualnej wystawy Fijałkowskiego z 1962 roku w Galerii „Krzywe koło”: 
„Fijałkowski szuka (…) nieprzemijających wartości w psychice człowieka. 
(…) to wszystko, co zajmowało człowieka już w epoce wierzeń magicznych, 
znajduje tutaj nową, nowoczesną interpretację. Symbol, bogaty niegdyś 
i wieloznaczny, upraszcza się do znaku, któremu dopiero widz ma nadać 
właściwe, odpowiadające jego własnemu doświadczeniu wewnętrznemu 
znaczenie” (Anders H., Malarstwo Stanisława Fijałkowskiego [katalog wy-
stawy], Galeria Krzywe Koło, Warszawa 1962). 

Jestem skłonny wierzyć, że dzieła nie tyle wyrażają nas,  
ile są raczej świadectwem rozumienia stojących przed nami 
trudności, próbą formułowania przez nas zaangażowanej 
postawy wobec sztuki, wymagań etyki i szukania wartości 
jako zadań przed nami postawionych. Malowanie jest przeto 
formą aktywnego życia, wypełnianiem kiedyś przyjętych 
obowiązków. Oto cała metafizyka artystyczna i nagroda  
za starania, by żyć w artystycznej czystości. 
– Stanisław Fijałkowski
(Stanisław Fijałkowski, fragment przemówienia wygłoszonego z okazji otrzymania doktoratu 
honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, 2002.
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66  
STANISŁAW FIJAŁKOWSKI 
(1922 – 2022)

Kompozycja, 1958

olej, płótno, 89 x 114 cm
sygn. l. d.: XI.58.F

Estymacja: 300 000 – 500 000 zł ◆

proweniencja
Warszawa, kolekcja prywatna
Poznań, Galeria Ego
własność artysty

wystawiany
Stanisław Fijałkowski, Galeria Krzywe  
Koło, Warszawa 1962.

Prezentowana praca Stanisława 
Fijałkowskiego powstała w rok po odwilży 
gomułkowskiej. Moment ten, kiedy to w koń-
cu stopniały okowy narzuconej wcześniej 
doktryny, był dla drogi twórczej malarza 
kluczowy. Od tego czasu Fijałkowski mógł 
poszukiwać własnej wizji sztuki, odchodząc 
powoli od figuracji na rzecz abstrakcji, z któ-
rej narodziły się późniejsze cykle Autostrad, 
Studiów talmudycznych oraz Obrazów dla 
Walerii. 

Oferowane dzieło z 1958 roku sta-
nowi artystyczne zanurzenie w świat imagi-
nacji. Balansująca na pograniczu figuracji 
i abstrakcji forma, nabiera ezoterycznego 
znaczenia. W kompozycji precyzyjnych 
kształtów i barwnych płaszczyzn, jedynie 
błękitne sześciany i różowe kule dają się 
w jakiś sposób określić. Symboliczne zna-
czenie form, podkreśla gwałtowna ekspresja 
koloru. Malarstwo Fijałkowskiego jest nie-

zwykle inteligentne, widać w nim pogłębio-
ne rozważania o sztuce oraz obycie twórcy 
w artystycznych trendach. Malarz traktował 
swoją twórczość jako formę filozofii, sposób 
zajrzenia w głąb siebie: „Sztuka jest (…) swo-
istym uprawianiem metafizyki, szczególną 
formą filozofowania. W dzisiejszym świecie, 
który zgubił wrażliwość religijną, owo wy-
czulenie na świat duchowy czy ‘poczucie 
metafizyczne’ – jak mawiał Witkacy, sztuka 
dostarcza niektórych przeżyć, jakich daw-
niej dostarczała religia” (Fijałkowski S., Fijał-
kowski/Gierowski. Wizje malarstwa [katalog 
wystawy], wyd. Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, Sopot, 2002, s. 12). Prezentowa-
ny obraz poprzez swoją bogatą kombinację 
form, stara się pobudzić wyobraźnię widza, 
zaangażować go emocjonalnie i jednocze-
śnie wyzwolić drzemiącą w nieświadomości 
energię duchową.

Dynamika postrzegania i symboliczne 
znaczenie czterech podstawowych 
elementów płótna – góry, dołu, lewej 
i prawej strony – czynią z niego żywą 
istotę przez nas zrodzoną i z nami  
ściśle zjednoczoną. 
– Stanisław Fijałkowski
(Fijałkowski S., [w:] Fijałkowski malowanie, wyd. Andzelm Gallery, Ząbki 2008, s. 14)
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W latach 60 i 70 artyści w swojej sztuce 
zaczęli przejawiać mocniej inspiracje odkryciami 
naukowymi, które dla wszystkich były zarówno 
przerażające, jak i fascynujące. Za sprawą użycia 
broni jądrowej, nagle okazało się, że odkrycia, 
których ludzie dokonują, są nie tylko uwznio-
ślające a stały się niebezpiecznie i przerażające. 
Jednocześnie szersza opinia społeczna zaczęła 
postrzegać rzeczywistość nie przez pryzmat rze-
czy widzialnych lub nawet tych widzialnych tylko 
pod mikroskopem, ale przez pryzmat czegoś 
potężnego, a zupełnie niewidzialnego – świata 
fizyki, niewidzialnego, ale niezwykle potężnego 
i inspirującego zarówno naukowców, jak i ar-
tystów. 

Halina Wrzeszczyńska była jedną z ar-
tystów, których porwał świat naukowy, tak róż-
niący się od tego widzianego ludzkim okiem. 
Artystka tłumaczyła: „Okres krystalizowania się 
założeń, które w konsekwencji doprowadziły do 
skupienia się na strukturze opartej o ideę ładu, 
obejmuje głównie lata 1965-1972. U ich podstaw 
leży głębokie przeświadczenie o istnieniu ukrytej 

harmonii rządzącej przejawami wszelkiego życia 
oraz optymistyczny pogląd, że objawy degene-
racji są stadium przejściowym lub pozorem. (…) 
Jedyną sensowną drogą dla kierunku mej twór-
czości będzie sięgnięcie – celowe – po element 
fantastyki ‘wyspekulowanej’ w oparciu o rezul-
taty doświadczalne i teoretyczne nauk ścisłych. 
W przedstawieniu układów formalno-barwnych 
ustawicznie oscyluję na granicy rzeczywistości 
i fantastyki”.

Artystka swoją twórczą drogę rozpo-
częła na w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu na wydziale Archi-
tektury Wnętrz. Pomimo wykształcenia bardziej 
technicznego, odnajdywała się również w malar-
stwie sztalugowym, grafice, monotypii, rysunku, 
ilustracji, projektowaniu mebli, wnętrz, odzieży. 
Jej zainteresowania sięgały również teorii sztuki. 
Nic więc dziwnego, że tak wszechstronnie uzdol-
niona artystka odnalazła się we Wrocławskim 
środowisku artystycznym. Od 1961 roku była 
członkiem Zarządu Polskich Artystów Okręgu 
Wrocławskiego (sekcja Malarstwa), a od 1974 

związała się z Zarządem ZPAP. Wrzeszczyńska 
była doceniana przez publiczność i środowisko 
artystyczne. Dowodem tego jest dwukrotne sty-
pendium artystyczne (1971, 1978) oraz liczne wy-
stawy zbiorowe w Polsce i za granicą. Od 1965 rok 
artystka prowadziła dzienniki „Metryczki”, które 
były fundamentem jej programu artystycznego - 
„substrukturalizmu”. Efektem tej konsekwentnej 
i wieloletniej pracy była wystawa indywidual-
na w 1973 roku, podczas której Wrzeszczyńska 
przedstawiła teoretyczne opracowanie twór-
czości pt.: „Malarstwo Form Fundamentalnych 
i Pasażu Barwnego”. Charakterystyczne obrazy 
artystki przykuły uwagę Wytwórni Filmów Fabu-
larnych we Wrocławiu. Zwrócili się z prośbą do 
Haliny Wrzeszczyńskiej do użyczenia obrazu olej-
nego „Elektrony” jako scenografii do filmu „Wielki 
Układ” z 1976 roku. Prace Haliny Wrzeszczyńskiej 
znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za 
granicą m.in.: w USA, Francji, Niemczech, Austrii, 
Szwecji, Holandii i Hiszpanii.

67  
HALINA WRZESZCZYŃSKA 
(1929 – 2018)

Z cyklu Ewolucja III, 1973

olej, płótno, 150 x 75 cm
sygn. i opisany na odwrociu: z cyklu "Ewolucja" 
| III / 73 Halina Wrzeszczyńska

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆

Pragnęłabym, aby moje 
malarstwo swą sugestią barw 
widmowych i porządkiem form 
zmuszało widza do myślenia 
o zjawiskach przyrody. 
– Halina Wrzeszczyńska
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68  
JAN ZIEMSKI 
(1920 – 1988)

Bez tytułu, 1967

technika własna, płyta, 52 x 52 cm
sygn. na odwrocie Jan Ziemski

Estymacja: 60 000 – 70 000 zł ◆

proweniencja
Wrocław, kolekcja prywatna 
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Cała moja twórczość, do dzisiaj, 
z grubsza biorąc, jest budowana 
na tych dwóch obiektywnych 
mechanizmach, na porządku 
i przypadku. Porządkiem nazywam 
te doświadczenia, które są 
przypisane ciągom liczbowym, 
przypadkiem zaś te, w których 
uruchomiony został taki czy 
inny mechanizm losowy. (...) Na 
początku to co robiłem miało 
służyć przede wszystkim pewnej 
demonstracji, demistyfikacji 
określonego obszaru sztuki po 
to, by zamienić go w obszar 
konkretnego, rzetelnego 
doświadczenia. Konsekwencją 
takiej postawy było odrzucenie 
wszelkiej myśli o ekspresji, 
wszelkiej myśli o wrażliwym 
odbiorze tego, co robię. 
– Ryszard Winiarski.
(Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny „Sztuka”, Kraków 2002, s. 20)

69  
RYSZARD WINIARSKI 
(1936 – 2006)

Area 17/9, 1971

akryl, drewno, szkło, 101 x 101 cm
sygn. i opisany na odwrociu: AREA 17/9 / 
Winiarski 1971 oraz nalepka inwentarzowa 
z Desa Unicum

Estymacja: 1 200 000 – 1 500 000 zł ◆

proweniencja
Warszawa, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, aukcja 4.06.2019, poz. 209
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70  
RYSZARD WINIARSKI 
(1936 – 2006)

Przypadek w grze 7x7, 1999

akryl, płótno, 50 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrociu: przypadek w grze 
7x7 / Winiarski '99

Estymacja: 45 000 – 55 000 zł ◆

Winiarski należy do grupy artystów, 
którzy spośród niewyobrażalnej 
ilości możliwości w sztuce, 
wybierają tę opartą o w pełni 
dający się kontrolować efekt. 
Uruchamiając regułę, uruchamia 
wyobraźnię. Ostateczny obraz 
jest rezultatem zadanego procesu 
realizacji. 
– Antoinette de Stigter
(Tekst Antoinette de Stigter w folderze towarzyszącym wystawie 
w Gorinchem Kunstcentrum Badhuis w 1975)

(…) po tych wszystkich latach 
wierzę (…), że moje obrazy 
mają w sobie ładunek, który 
można by nazwać mistycyzmem 
matematycznym – dają kontakt 
z tym, co niemierzalne, nienazwane, 
nietransparentne. 
– Ryszard Winiarski
(Rozmowa Zbigniewa Taranienko z Ryszardem Winiarskim przeprowadzona w 1990 r. 
[w:] Ryszard Winiarski [katalog wystawy], Galeria Opera, Warszawa 2017, s. 9)
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WOJCIECH 
FANGOR

Wojciech Fangor w pracowniw Paryżu, 1963, Space as play, s. 398. Wystawa Wojciecha Fangora z Muzeum Sztuki w Berkley 1971.
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UMIEJĘTNOŚĆ 
FANGORA POLEGA NA 
TYM, ŻE POTRAFI ON 
UZYSKAĆ PULSOWANIE 
KOLORÓW W STOPNIU, 
KTÓRY PRAWIE 
POWODUJE BÓL, KIEDY 
SIĘ NA NIE PATRZY... 
(Gruen J., Angels in Treetops, „New York Magazine”, 4 stycznia 1971)
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(...) ALE KIEDY OKO 
PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO 
EFEKTU, ODKRYWAMY 
HARMONIJNĄ 
KONSTRUKCJĘ JEGO 
ABSTRAKCYJNYCH 
KSZTAŁTÓW 
I OSTATECZNY EFEKT JEST 
OLŚNIEWAJĄCĄ I PIĘKNĄ 
LEKCJĄ TWORZENIA 
SZTUKI OPTYCZNEJ, 
W JEJ NAJGŁĘBSZEJ 
I NAJBARDZIEJ LIRYCZNEJ 
POSTACI.
(Gruen J., Angels in Treetops, „New York Magazine”, 4 stycznia 1971)



225 224 

71  
WOJCIECH FANGOR 
(1922 – 2015)

M6, 1970

olej, płótno, 122 x 122 cm
sygn. i opisany na odwrociu: FANGOR | M6 
1970 | 48’ x 48’ na odwrociu naklejka z Irving 
Galleries w Milwaukee i papierowa naklejka 
galeryjna z opisem pracy

Estymacja: 1 500 000 – 1 800 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
aukcja Desa Unicum, 06.10.2016, poz. 8 
Milwaukee, Irving Galleries 
Stany Zjednoczone, kolekcja prywatna
Polska, kolekcja prywatna

Oferowany obraz M6 z 1970 roku stanowi 
przykład studium nad zależnością między prze-
strzenią, światłem i ruchem jaką zapoczątkował 
Fangor pod koniec lat 50., tworząc tym samym 
nurt absolutnie nowatorski nie tylko w polskiej, 
ale i światowej sztuce. Wydarzeniem symbolicz-
nie otwierającym ten najbardziej znamienny 
okres w twórczości artysty było zorganizowanie 
w 1958 roku wspólnie z architektem Stanisławem 
Zamecznikiem pierwszego polskiego environ-
ment „Studium przestrzeni”. Wspólnie zrobili jesz-
cze dwie inne wystawy poświęcone tej tematyce: 
w 1959 roku w Stedelijk Museum i w tym samym 
roku przed gmachem Zachęty w Warszawie. 
Zaprezentowane wówczas pierwsze wibrujące 
płótna, utrzymane w tonacji czerni i bieli, stały 
się narzędziem oddziaływania na zmysł widza 
w systemie nazwanym przez Fangora „pozytywną 
przestrzenią iluzyjną”. O nowatorstwie takiego 
pojmowania przestrzeni Stefan Szydłowski w ka-
talogu wydanym z okazji wystawy prac artysty 
w 2015 roku w Gdańsku pisał: „Refleksja nad 
obrazami malowanymi od 1958 doprowadziła 
artystę do sformułowania teorii tzw. pozytywnej 
przestrzeni iluzyjnej. W obrazach z tego okresu 
Fangor posłużył się techniką sfumato. Miękkie, 
bezkrawędziowe przejścia między kolorami wy-
wołują iluzję ruchu w obrazie, wyprowadzają 

widok obrazu między widza a malowidło, od-
wrotnie niż w klasycznej perspektywie zbieżnej. 
Artysta przez kilkanaście lat eksperymentował. 
Najlepszy efekt pozytywnej przestrzeni iluzyjnej 
dawał format kwadratowy z przedstawieniem 
koła. Niekiedy sięgał do techniki pointylistycznej, 
by spotęgować efekt zmieniającego się obrazu – 
z różnych odległości widzimy w głównej roli, bądź 
przechodzące w siebie barwy, bądź potęgujące 
się przez kropki odczucie przestrzeni” (Szydłowski 
S., Wojciech Fangor. Mała retrospektywa, [w:] 
Fangor. Malarstwo [katalog wystawy], wyd. ASP 
w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 17-18). 

Pierwszymi bezkrawędziowymi forma-
mi jakimi posługiwał się artysta były koła i elipsy, 
fale przyszły nieco później. Otworzyły one jednak 
przed Fangorem nowe możliwości: fala jako for-
ma nie miała początku ani końca, przenikała 
przez płótno obrazu, przepływała przez nie swo-
bodnie powodując jeszcze inny rodzaj wrażenia 
optycznego od pulsujących do wewnątrz kół. 
Wraz z zastosowaniem fali zwiększeniu uległy 
formaty prac, jak w przypadku mierzącego prawie 
półtora na półtora metra M6. Obraz namalowany 
został w tym samym roku, kiedy odbyła się słynna 
wystawa, jaką Fangorowi przygotowało nowojor-
skie The Solomon R. Guggenheim Museum. Wraz 
z tym wydarzeniem artysta stał się poniekąd czę-

ścią amerykańskiego ruchu malarstwa optyczne-
go, do której przynależeli tacy twórcy jak Victor 
Vasarely, Richard Anuszkiewicz czy Briget Riley. 
W odróżnieniu jednak od wyżej wymienionych, 
Fangor nie ograniczał się do geometrii i koloru. 
Jego poszukiwania wychodziły poza przestrzeń 
płótna, ku przestrzeni otaczającej widza, budo-
wanej w relacji forma-kolor-światło. 

Utrzymane w energetycznych barwach 
M6 zachwyca delikatnymi ledwo zauważalnymi 
przejściami między poszczególnymi odcieniami 
żółtego, niebieskiego i fioletu. Owo przenikanie 
się poszczególnych kolorów wprawia płaszczy-
znę obrazu w ruch, fala pulsuje i przemieszcza 
się na płaszczyźnie płótna. Fangor prowokuje 
widza do aktywności w konstruowaniu tego, co 
można w obrazie zobaczyć. M6 charakteryzuje 
się migotliwymi, perfekcyjnie opracowanymi 
powierzchniami o delikatnym modelunku, na-
wiązującym do leonardowskiego sfumato. In-
tensywność barw i ich nasycenie są potęgowane 
przez idealne wyrównanie powierzchni płótna, na 
której praktycznie nie widać śladów malarskiego 
procesu. Brzeg płótna stanowi tylko umowną 
granicę dla formy, która zdaje się wychodzić poza 
jego przestrzeń i wlewać się w otoczenie.

Współczesny obraz przestał 
być dziurą w ramie do 
zaglądania w głąb. Zaczął 
emanować swą powierzchnią 
na zewnątrz, stał się 
źródłem promieniowania, 
wytwarzając w przestrzeni 
strefę fizycznego działania. 
– Wojciech Fangor
(Fangor W., Fangor o sobie, [w:] Tyman Z. [red.], Fangor. 50 lat malarstwa 
[katalog wystawy], Państwowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa 1990, s. 9).
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Wystawa Malarstwa w Summit, 1988, Space as play, s. 405.
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Przypuszczalnie to właśnie uświadomienie sobie przez 
artystę faktu, że rysunek stoi u początku jego procesu 
twórczego, sprowokowało Fangora do malarskiej gry 
z własnym, liczącym w tysiące i rozciągniętym na 
dziesięciolecia, rysunkowym œuvre. Nie bez znaczenia 
dla tej postawy było też, nasilające się w ostatnich latach 
jego twórczości, powracanie do własnych korzeni, a także 
do pracy sprzed kilkunastu lat. Powroty te nie były 
motywowane wyłącznie potrzebami natury artystycznej. 
Noszą one również znamiona egzystencjalne. (…) 
Podobnych, dokonujących się poprzez sztukę powrotów 
do przeszłości – głównie do osób, miejsc i przedmiotów 
– było w twórczości artysty w ostatnich latach niemało. 
Dla niemal wszystkich tych artystycznych peregrynacji 
punktem wyjścia stawały się dawne rysunki.
(Wojciechowski J., Wojciech Fangor, Palimpsest, Galeria aTak, Warszawa 2010, s. 19)

Rysunek stanowił ważne medium 
w twórczości Wojciecha Fangora, który do swo-
jego artystycznego warsztatu przywiązywał duże 
znaczenie od najwcześniejszych lat. Pierwsze 
rysunki, uznane przez samego autora za dojrzałe, 
rysunki z drugiej połowy lat czterdziestych to 
studia do portretów osób bliskich i pejzaży okolic 
Wilanowa. Formy kubistyczne są świadectwem 
odwagi i świadomości artystycznej, są zapisem 
modernistycznej wiary w postęp i możliwość 
znalezienia doskonalszej formy, ukazującej 
więcej i lepiej. Wojciech Fangor rysunkiem i ko-
lorem sprawdza ten sposób widzenia. Potem, 
w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych, wraca do 
rysunku akademickiego (…). W roku 1953 Fangor 
zaczyna eksperymentować, bada środki wyrazu, 
które określają, budują przestrzeń wewnętrzną 

na zewnątrz, ukazuje wielość możliwych perspek-
tyw. Staje wprost przed jednym z najważniejszych 
swoich problemów artystycznych- zagadnieniem 
przestrzeni. Rozmyślania nad nim to rysunki, 
obrazy, formy przestrzenne, nazywane przez au-
tora strukturami (Szydłowski S., Fangor. Prace 
na papierze w kolorze, Fundacja Polskiej Sztuki 
Nowoczesnej, Warszawa, 2007)

Prezentowana praca pochodzi ze szczy-
towego okresu twórczości Wojciecha Fangora 
- op-artowskich poszukiwań przestrzeni uzyska-
nej na płaszczyźnie obrazu kolorem i kształtem. 
Rysunki, które uzupełniają œuvre artysty, były 
naturalnymi dla procesu twórczego poszukiwa-
niami i próbami, ich ważnym etapem, ale też 
momentem krystalizowania się finalnej kompo-
zycji malarskiej. Wiele z nich nosi w sobie cechy 

kompozycji autonomicznej, w pełni ukończonej, 
czego dowodzi nie tylko drobiazgowość opra-
cowania ale też ich duży format. Te rysunko-
we kompozycje op-artowskie, dają możliwość 
wglądu w proces twórczy, zwłaszcza ten czysto 
plastyczny. Zupełnie inaczej niż na finalnych 
kompozycjach olejnych, gdzie kompozycja 
stworzona jest z barw nieomal dyfuzyjnie prze-
nikających się i niepostrzeżenie zlewających się 
w iluzję kształtu, na rysunkach Fangora widzimy 
ten proces rozłożony na wyraźne części. To setki 
pojedynczych kresek i dotknięć w konkretnych, 
pojedynczych barwach, których grupy nakładają 
się falami i dopiero z pewnej odległości, myląc 
wzrok, dają złudzenie powstawania barw po-
chodnych i kształtów, osiągając dojrzały efekt 
analogiczny do obrazów olejnych artysty.

72  
WOJCIECH FANGOR 
(1922 – 2015)

Fala, 1972

pastel, papier, 51 x 71 cm
sygn. p .d.: Fangor 72

Estymacja: 100 000 – 120 000 zł ◆

proweniencja 
Wrocław, kolekcja prywatna
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73  
WOJCIECH FANGOR 
(1922 – 2015)

Akt czerwony, lata 40. XX w.

olej, płótno, 50 x 40 cm 

Akt niebieski, lata 40. XX w.

olej, płótno, 60 x 50 cm

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

proweniencja
Warszawa, kolekcja prywatna 
kolekcja rodziny siostry artysty 

Wojciech Fangor jest jednym z tych po-
wojennych artystów, którzy dokonali w sztuce 
pewnego rodzaju przewrotu. Jego nowatorskie, 
pulsujące życiem kręgi i płynące, kolorowe fale 
zyskały uznanie nie tylko w skali kraju, lecz rów-
nież na całym świecie. Zanim jednak do tego 
doszło, artysta musiał przebyć długą drogę, 
studiując mistrzów i decydując się na kolejne, 
odważne eksperymenty formalne – a to wszystko 
w brutalnych czasach wojny i w trudnej rzeczy-
wistości powojennej.

Pierwsze lekcje rysunku młody Wojciech 
pobierał w domu rodzinnym, w słynnej podwar-
szawskiej Willi Janówek, dziś zwanej potocznie 
„Fangorówką”, którą rodzina Fangorów kupiła 
pod koniec lat 20. Tam pod okiem Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego powstała pierwsza 

wielkoformatowa praca Fangora – plafon z przed-
stawieniem mitologicznych Plejad, który do dziś 
zdobi sufit jednego z pomieszczeń budynku. Ja-
nówek był znamiennym etapem w życiu młodego 
artysty, świadkiem szczęśliwego dzieciństwa, 
ale i ciężkich lat wojennych: „W czasie okupacji 
od 1943 roku zamieszkałem na stałe w Janów-
ku wraz z profesorem przedwojennej Akademii 
Sztuk Pięknych Felicjanem Kowarskim. Rozmo-
wy i dyskusje o sztuce były skoncentrowanym 
studium akademickim” (Fangor W., Rękopis 
życiorysu, 2013).

Oferowana para męskich aktów wydaje 
się pochodzić właśnie z tamtego okresu, kiedy to 
dwudziestokilkuletni artysta ćwiczył swoje tech-
niczne umiejętności pod kierunkiem profesora 
Kowarskiego. Jak wiadomo, studium z nagiego 

modela stanowi jeden z podstawowych etapów 
akademickiego wykształcenia. Szerokie, zdecy-
dowane pociągnięcia pędzla i śmiałe kontrasty 
kolorystyczne zdradzają niewątpliwy talent Fan-
gora i jego późniejsze zainteresowania twórcze. 

Prezentowane obrazy należą do praw-
dziwych kolekcjonerskich rarytasów. Większość 
z ponad stu prac z tamtego okresu uległa roz-
proszeniu. Obecnie znanych jest zaledwie oko-
ło trzydziestu płócien. „Akt czerwony” oraz „Akt 
niebieski” stanowią świadków tego etapu twór-
czości artysty, który pod wieloma względami był 
znamienny dla kształtowania się jego postawy 
i miał niebagatelny wpływ na podjęte przez niego 
dalsze decyzje. Jest to też okres, który wymaga 
nadal dokładnego opracowania.

Wojciech Fangor całe życie 
czegoś szukał w sztuce i, 
o dziwo, stale coś znajdował. 
Był duchem niespokojnym, 
otwartym na nowe wyzwania, 
ciekawym świata i gotowym na 
eksperymenty. 
– Piotr Sarzyński
(Sarzyński P., „Polityka”, 2015)
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74  
WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI 
(1916 – 1992)

Ulica Stara, 1968

olej, płótno, 80 x 111 cm
sygn. l. d.: W. Zakrzewski 1968 opisany na 
odwrociu: W. ZAKRZEWSKI 1968 WARSZAWA 
UL. STARA

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł ◆

proweniencja
Warszawa, kolekcja prywatna 

75  
HELENA ZAREMBA-CYBISOWA 
(1911 – 1986)

Jasny bukiet, 1975

olej, płótno, 81 x 65,3 cm
sygn. l. d.: H. Z. Cybisowa 75, na odwrociu 
opisany: Helena Zaremba Cybisowa 81 x 65 
/ "Jasny bukiet [słowo przekreślone]" 1974 r. 
oraz stempel kolekcji obrazów Krystyny  
i Wiesława Ochmanów

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
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WŁADYSŁAW 
JACKIEWICZ 

Władysław Jackiewicz, materiały prasowe.
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W zasadzie cała twórczość 
Władysława Jackiewicza 
dotyczy przedstawienia 
ciała, cielesnej nagości. 
(Wicherkiewicz L., Pejzaże ciała, w: „Format. Pismo 
artystyczne” nr 70, 2014-2015, s. 53)
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76  
WŁADYSŁAW JACKIEWICZ 
(1924 - 2016)

Obraz V, 1972

olej, płótno, 150 x 130 cm
sygn. p. d.: Jackiewicz 72 na blejtramie:  
W. JACKIEWICZ OBRAZ V/1972

Estymacja: 30 000 – 35 000 zł ◆

Akty Jackiewicza są swoistą fantazją na 
temat ciała i – jak sam przyznawał – nawiązują 
do jego rzeczywistych zachwytów i wspomnień. 
Podjęty u początku lat 70. cykl pozwalał arty-
ście kontynuować studia malarskie. Nie używał 
ku temu modela, twierdząc, że ten byłby tylko 
w pewnym sensie przeszkodą, prowadząc ku 
oczywistym skojarzeniom. Mówił: „nie posługuję 
się modelem. Jest on nieprzydatny do mojej opo-
wieści o nagości – o nagości ciała – ciała kobiety. 
Dziś nagość nie jest zakrywana. Jej widoku do-
starczają tzw. środki masowego przekazu w nad-
miarze. Pamięć widzianych dzieł malarskich, któ-
rych mistrzostwo przedstawień nagich postaci 

osiągnęło najwyższy poziom, pamięć oglądanej 
natury i moje wyobrażenia prowadzą mnie przez 
wszystkie etapy poszukiwań właściwego wyra-
zu mojej wypowiedzi malarskiej. Wyobrażanie 
rzeczy albo wydarzeń zawsze bywa ciekawsze, 
piękniejsze od rzeczywistości”. Jackiewicz, który 
na początku podpisywał każde płótno słowem 
„ciało” oraz kolejnym numerem, od pewnego 
momentu pozostał już przy samym numerowaniu 
obrazów, traktując je tym samym jako następ-
ny rozdział jednej opowieści. Pochłonięty samą 
formą, przestał postrzegać ją jako ciało i taki też 
wolny wybór interpretacji pozostawił widzom.

Przemiany formalne jego sztuki są 
konsekwencją interpretacji ciała 
w perspektywie abstrakcji: dążenia 
do syntetycznych ujęć, stopniowego 
oczyszczania z naturalistycznych 
szczegółów, zwiększania bądź zacierania 
ostrości konturów. Taki wygląd ciała, 
ograniczony w zasadzie do torsu, optyczne 
scala cielesny kształt, zaś w perspektywie 
znaczenia jest jego esencją.
(Wicherkiewicz L., Pejzaże ciała, w: „Format. Pismo artystyczne” nr 70, 2014-2015, s. 53)
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77  
JUDYTA SOBEL 
(1924 - 2012)

Kompozycja z lustrem, 1963

olej, płótno, 92 x 76 cm
sygn. l .d.: J. SOBEL / 63

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł ◆

Tylko emocjonalne ujęcie 
świata przez artystę 
może stworzyć dzieło 
pełnowartościowe, 
które pobudzi widza do 
rozmyślań i spowoduje 
w nim przeżycia takie, jakie 
pragnie wywołać autor. 
– Judyta Sobel
(cyt. za: Malarka rozradowanej chwili. O twórczości Judyty 
Sobel, „Art & Business”, nr 10/2008 [216], ss. 70-72)
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78  
WITOLD KACZANOWSKI 
(UR. 1932)

z cyklu Ludzie, 1969

olej, sklejka, 76 x 60 cm
sygn. p. g.: Witold-K. 69. na odwrociu opisany: 
#2131, na blejtramie: Witold Leszek Kacznow-
ski b. 1932 WARSAW POLAND NYC Polish/
American

Estymacja: 40 000 – 45 000 zł ◆

W dniu, w którym zrozumiecie 
waszą samotność, odczujecie 
moje malarstwo. 
– Witold-K

Artysta nie powinien 
dawać odpowiedzi, 
a stawiać pytania, przede 
wszystkim zadawać je sam 
sobie, stworzyć historię 
niedopowiedzianą, 
w której można 
nieustannie coś dodawać. 
– Witold-K

Charakterystyczna twórczość Witolda Kaczanowskiego porusza 
trudny temat osamotnienia człowieka i jego miejsca w otaczającym świecie. 
Artysta pokrywa swoje płótna drobnymi, skulonymi postaciami, przedsta-
wionymi w abstrakcyjnej przestrzeni. Anonimowe i zagubione, zmierzają 
nie wiadomo dokąd, zdają się uciekać, bezradnie szukać wyjścia. Być może 
stanowią widmo młodzieńczych wspomnień artysty z wizyt w szpitalu psy-
chiatrycznym w Tworkach, gdzie dyrektorem był jego ojciec. Odmalowanym 
postaciom często towarzyszy motyw drabiny, drzwi, bramy czy ciemnych 
przestrzeni. Symbolizują one drogę wyjścia, dając tym samym nadzieję na 
pomoc i szansę ucieczki do innego, lepszego świata.

Nie jest to oczywiście jedyny trop dla analizy dorobku artystyczne-
go malarza. Prace Kaczanowskiego często zawierają też inne wątki – uczucie 
osamotnienia emigranta czy zwyczajnego człowieka. Oferowane dzieło 
z cyklu Ludzie jest jednym z pierwszych, jakie powstały po przyjeździe artysty 
w 1968 roku do Stanów Zjednoczonych. Najpierw jego przystankiem stał 
się Nowy Jork. Rok później przeniósł się do Kalifornii, gdzie w Los Angeles 
otworzył swoje pierwsze studio-galerię. Mieszkał i tworzył również w Santa 
Fe i Denver. "Tam można poczuć siłę przestrzeni" – mówi Kaczanowski. 
Pobyt w Stanach Zjednoczonych zaowocował nowymi cyklami, takimi jak 
"Czarne dziury", "Zielone dziury", "Linie" czy słynna "Samotność". Był to 
moment przełomowy dla malarza, który dał mu całkowitą wolność twórczą.
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ZDZISŁAW 
BEKSIŃSKI

Malarz, rzeźbiarz, fotograf i grafik kom-
puterowy. Zdzisław Beksiński to jedna z najgło-
śniejszych, a zarazem najtragiczniejszych postaci 
polskiej sztuki współczesnej. Jego dzieła ukazu-
jące wizję alternatywnego, niepokojącego świata 
są rozpoznawalne w Polsce oraz za granicą. Na 
temat niezwykłego życia Beksińskiego powstało 
wiele publikacji oraz ekranizacji filmowych. Arty-
sta do dziś inspiruje twórców, a do jego twórczo-
ści oraz historii życia podchodzi się z podziwem 
i niepokojem. 

Urodził się w 1929 roku w Sanoku. Był 
absolwentem sanockiego Gimnazjum i Liceum, 
a w 1947 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Beksiń-
ski fotografował od dzieciństwa. Na początku 
drugiej wojny światowej dostał od swojego ojca 
aparat Icoretta Zeissa i od tamtej pory zatrzy-
mywał świat na fotograficznej kliszy. Wartość 
artystyczną nabrały fotografie z czasów studenc-
kich Beksińskiego. Artysta pomimo olbrzymiego 
talentu został przymuszony przez ojca do nauki 
architektury. Wizjer aparatu był dla niego jedyną 
ucieczką od pragmatycznych studiów i źródłem 
eksperymentów ze światłem. Tematem jego prac 
fotograficznych były portrety, pejzaże i postacie – 
szczególnie Zofia Stankiewicz, która w 1951 roku 
została jego żoną. 

Po ukończeniu studiów mieszkał kolej-
no w Krakowie i w Rzeszowie, by w 1955 roku po-
wrócić wraz z żoną do rodzinnego Sanoka. Swoją 
twórczość rozpoczął jako fotografik, prezentując 
w 1958 roku znakomite prace na kilku wystawach 
w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. W tym samym 
czasie urodził się jego jedyny syn Tomasz. 

Pomimo udanego debiutu fotograficz-
nego to nie ta dziedzina przyniosła sławę Bek-

sińskiemu, lecz twórczość rysunkowa i malarska, 
a także częściowo rzeźbiarska. W 1964 roku w Sta-
rej Pomarańczarni w Warszawie Janusz Bogucki 
zorganizował wystawę artysty, która otworzyła 
mu drogę do sukcesu. Beksiński pokazał wów-
czas obrazy wczesnego nurtu, nazywanego „okre-
sem fantastycznym” trwającym w jego biografii 
twórczej do końca lat 80. 

Malarstwo olejne zaczęło dominować 
w twórczości Beksińskiego dopiero w latach 70. 
Wcześniej nie odgrywało ono znaczącej roli. Wy-
stawy zorganizowane przez Galerię Współczesną 
w Warszawie w 1970 i 1971 roku oraz wystawa 
w Karstadt-Haus Galerie w Kolonii w Niemczech 
(1973) utwierdziły jednak artystę o słuszności 
nowo objętej ścieżki. Stopniowo zmieniała się 
też tematyka – już od 1972 roku wyraźnie mniej 
na płótnach czaszek, upiorów, rozkładających 
się ciał, za to pojawiają się wielkie, nastrojowe 
pejzaże, pełne tajemniczych budowli i ruin po-
rośniętych trawą. 

Latem 1977 roku po decyzji władz Sa-
noka o rozbiórce rodzinnego domu, twórca wraz 
z rodziną osiadł na stałe w Warszawie. Zamieszkał 
wraz z żoną, swoją matką i teściową w jednym 
mieszkaniu, a jego syn Tomasz w drugim. Popu-
larność jaką cieszyło się malarstwo fantastyczne 
okresu lat 70., spowodowała, że prace Beksińskie-
go bardzo chętnie pokazywały nie tylko polskie, 
ale również zagraniczne galerie, m.in. we Wło-
szech, Niemczech, Francji, Belgii. Popularność 
prac artysty rosła, ale życie prywatne nie było 
łaskawe dla Beksińskiego. Jego matka oraz te-
ściowa ze względu na wiek potrzebowały stałej 
opieki. Obie zmarły w mieszkaniu na Służewiu. 
W maju 1998 umarła również na skutek choro-
by ukochana żona Beksińskiego, a rok później 

w Wigilię 1999 roku jedyny syn Tomasz popełnił 
samobójstwo. Zdzisław Beksiński został sam. 

Beksiński jest przede wszystkim rozpo-
znawany ze względu na swoje prace z okresu 
fantastycznego. Tymczasem na parę lat przed 
śmiercią skupił się on na malarskiej warstwie 
obrazu, nie rezygnując jednocześnie z figuracji. 
Na jego pracach nadal pojawiały się postacie oraz 
architektura, tym razem ujęte w monumentalnej 
formie. Lata 90. przyniosły również rewolucję 
komputerową, co dało Beksińskiemu jeszcze 
jedno medium, w którym mógłby spróbować 
swoich sił. Artysta fascynował się nowinkami 
technologicznymi i jako jeden z pierwszych 
twórców zainteresował się grafiką komputero-
wą. W ostatnich latach swojego życia stworzył 
wiele fotomontaży komputerowych. Mimo to 
był wierny malarstwu do ostatnich swoich dni, 
tworząc doskonałe technicznie obrazy. 

Zmarł tragicznie. Został zamordowany 
we własnym domu 21 lutego 2005 roku z rąk dzie-
więtnastoletniego chłopaka, który wraz z rodziną 
dokonywał u Beksińskiego drobnych napraw. 
Malarz dobrowolnie wpuścił go do mieszkania, 
nie spodziewając się jego złych zamiarów. Po 
śmierci z mocy testamentu wszystkie prace, 
które były w posiadaniu artysty zostały oddane 
Muzeum Historii w Sanoku. Od 1977 roku, kiedy 
to malarz wyprowadził się z rodzinnego miasta, 
regularnie wysyłał instytucji swoje obrazy. Dzięki 
temu muzeum dysponuje teraz wspaniałą ko-
lekcją dzieł artysty. Klimat jego prac i historia 
jego rodziny sprawiają, że nie sposób przejść 
obojętnie obok jego twórczość. Trudno nie ulec 
wrażeniu, że obrazy oraz losy Beksińskiego były 
ze sobą w tajemniczy sposób ściśle związane.

Pragnę malować tak jakbym fotografował marzenia i sny. Jest 
to więc z pozoru realna rzeczywistość, która jednak zawiera 
ogromną ilość fantastycznych szczegółów. Być może u innych 
ludzi wyobraźnia i sen działają w inny sposób – u mnie zawsze są 
to obrazy naturalistyczne, jeśli idzie o światłocień i perspektywę. 
– Zdzisław Beksiński
(Sfotografować sen. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim, w: „Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 35)

W moim przypadku malowanie obrazów nie wynika ze 
społecznego posłannictwa, lecz z potrzeby ducha. Jest to 
rodzaj psychicznego skrzywienia, z którym się urodziłem. 
– Zdzisław Beksiński

Zdzisław Beksiński, fot. Wojtek Druszcz, East News.
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Kto domaga się rozwiązania 
rzekomych zagadek ukrytych 
w malowanych scenach, ludziach 
i przedmiotach, popełnia podstawowy 
błąd: obrazy te ujawniają 
rzeczywistość pozarozumową 
i pozalogiczną.
(Nyczek T., Zdzisław Beksiński, wyd. Arkady, Warszawa 1989)
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79  
ZDZISŁAW BEKSIŃSKI 
(1929 – 2005)

Czerwony księżyc, 1973

olej, płyta, 119 x 95 cm
sygn. na odwrociu: BEKSIŃSKI 73 / STWIER-
DZAM AUTENTYCZNOŚĆ / Wiesław Banach / 
6.10.2016

Estymacja: 350 000 – 450 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

Okres fantastyczny w twórczości Zdzi-
sława Beksińskiego przypadł na lata 70. i począ-
tek lat 80. Trwający kilkanaście lat cykl przyniósł 
twórcy sławę, wywołując reakcje zarówno ostrej 
krytyki, jak i wielkiego entuzjazmu. Na fali prze-
ciwstawnych opinii wzrosła w artyście niechęć 
do określania jego obrazów mianem „malar-
stwa” czy „sztuki”. W wywiadzie udzielonym 
Zbigniewowi Taranience („Sztuka” 1979, nr 4) 
Beksiński twardo wyraził swój sprzeciw wobec 
rozpatrywania jego twórczości w kategoriach 
czysto malarskich, mówiąc: „Wolę być rozpatry-
wany pod kątem psychologii, psychiatrii nawet, 
niż tej pańskiej Sztuki przez wielkie S”. To, co dla 
artysty stało się w okresie lat 70. kwestią najistot-
niejszą znajdowało się bowiem „w sercu i pod 
powiekami” i przeniesienie owych wizji na płótno 
nie miało dla niego nic wspólnego z wartościami 
malarskimi.

Obrazy okresu fantastycznego to przede 
wszystkim metafizyczne pejzaże oraz kompozycje 
figuralne. Jest to świat fantazji: dziwne i opusz-
czone, a zarazem bardzo naturalistyczne krajo-
brazy oraz tajemnicze stwory, zmumifikowane 
lub szkieletowe. Beksiński, który zanim przeszedł 
do malarstwa zajmował się rysunkiem, tworzy 
z niezwykłą precyzją i dbałością o szczegóły. Jego 
prace są więc zarówno dowodem niesamowitej, 

choć niepokojącej wyobraźni, jak i imponującego 
opanowania trudnej techniki malarstwa olej-
nego. Znany ze swego perfekcjonizmu, artysta 
potrafił spędzić kilka dni nad jednym płótnem, 
po czym porzucał prawie ukończone dzieło by 
zacząć kolejne.

Fantastyczne kompozycje, do których 
należy oferowany obraz z 1973 roku, odzwier-
ciedlają stany emocjonalne Beksińskiego: grozę 
istnienia, lęk, niepewność, brak poczucia wiary, 
że życie ma sens i nie jest złudą, strach przed 
samotnością, starzeniem się, aż wreszcie strach 
przed śmiercią. Dzieła z okresu fantastycznego 
prowadzą widza w głąb psychiki artysty i pobu-
dzają do refleksji. Czy to, co przeżywamy dzieje 
się naprawdę? Czy życie jest snem? Co będzie, 
gdy się z niego wybudzimy? Co zastaniemy? Jak 
zauważa Bożena Kowalska: „U Beksińskiego nie 
chodziło o wydumaną metaforykę atrybutów 
i sytuacji, ale o konieczność nieustannego uwal-
niania się od obsesyjnej wizji koszmarów przez jej 
wciąż ponawiane utrwalenie. Pasja, upór i praco-
witość doprowadziły Beksińskiego do swoistego 
mistrzostwa formy w rysunku, którego antenatów 
szukać by trzeba w grafice Goyi i Redona” (Kowal-
ska B., Polska awangarda malarska 1945-1970, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1975, ss. 118-119).

Jego malarstwo ulegało systematycznemu 
przeobrażeniu. Zredukował przestrzenną wizję, 
rezygnując z rozległych pejzaży i bogactwa 
rekwizytów. Postać, czasem dwie, niekiedy zwierzę, 
daleko idąca deformacja i skupienie się na intuicyjnie 
odczuwanym celu plastycznym – to były zadania, 
które przed sobą stawiał. 
(Beksiński, wyd. Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków 2016, s. 10)
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80  
ANDRZEJ MIERZEJEWSKI 
(1915 – 1982)

Kompozycja, 1979

olej, płyta, 127 x 172 cm (w świetle oprawy)
sygn. l. d.: Andrzej Mierzejewski Wawa 1979.

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł ◆

literatura
Mitschein B. (red.), Andrzej Mierzejewski: 
malarstwo [katalog wystawy], wyd. Centralne 
Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1979.

Trzeba pozostać wiernym sobie. 
Nie iść na ustępstwa i kompromisy. 
Zajmowałem się w życiu wieloma 
rzeczami i umiem wiele rzeczy. 
Malować zaś umiem tylko jeden 
obraz. Siebie. 
– Andrzej Mierzejewski

Wspomnienia, jak wiadomo, 
w życiu twórczym odgrywają 
olbrzymią rolę. Myśl, wrażliwość, 
świat wewnętrzny, wizja świata 
widzianego poprzez własną 
osobowość i znalezienie języka 
plastycznego dla wyrażenia go – są 
to sprawy sumienia. 
– Andrzej Mierzejewski
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81  
ANNA HUSKOWSKA-MŁYNARSKA 
(1922 – 1989)

Światło przestrzeni żółtej IV

gwasz, akryl, płótno, 62 x 55 cm
opisany na blejtramie: HUSKOWSKA MŁYNAR-
SKA Światło w przestrzeni żółtej IV

Estymacja: 12 000 – 18 000 zł 

proweniencja
kolekcja spadkobierców artystki

Malarka, plakacistka, graficzna, 
ilustratorka. Urodziła się w 1922 roku we 
wsi Czernięcin w rodzinie ziemiańskiej. Od 
wczesnych lat dziecięcych wykazywała za-
interesowanie rysunkiem. W wieku osiem-
nastu lat, w czasie okupacji, zaangażowała 
się w pomoc więźniom obozu w Majdanku. 
Po wojnie przeprowadziła się do Warsza-
wy, gdzie rozpoczęła studia dziennikarskie 
na Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Jedno-
cześnie nawiązała współpracę z redakcją 
spółdzielni wydawniczej „Czytelnik”, dla 
której zrealizowała parę projektów okładek 
książkowych. 

Swoją edukację artystyczną rozpo-
częła w 1949 na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie u Henryka Tomaszewskiego, 
który w późniejszych latach stał się też jej 
przyjacielem. Profesor, który był zaliczany 
do twórców słynnej polskiej szkoły plakatu, 
zaraził studentkę entuzjazmem do tej dzie-
dziny sztuki. Huskowska-Młynarska w ciągu 
kolejnych dziesięciu lat stworzyła kolekcję 
trzydziestu dwóch plakatów filmowych i spo-
łecznych, które były wielokrotnie nagradza-
ne i pokazywane na wystawach. Jej prace 
znalazły się  w prestiżowym szwajcarskim 
magazynie „Grapis”. Plakaty były począt-
kowo bardzo malarskie, jednak z biegiem 
lat artystka zaczęła dążyć do syntezy oraz 
oszczędności w formie i kolorze. 

W latach 70. skupiła się przede 
wszystkim na malarstwie. Tworzyła mo-
nochromatyczne kompozycje o świetle 
w nurcie op-artu. Jej obrazy należały do 
niezwykle dojrzałych i kontemplacyjnych. 

W katalogu wystawy „Gwasze Anny Huskow-
skiej” z 1973 roku możemy przeczytać wypo-
wiedź artystki na temat własnej twórczości: 
„Wystawa jest próbą wypowiedzi na tematy 
malarskie, wolne od uciążliwych ograniczeń 
grafiki użytkowej. W określaniu światła, które 
definiuje widzenie otaczającego nas świata, 
dostrzegamy istotę przemian, jakie zachodzą 
w malarstwie od czasów wczesnego rene-
sansu, poprzez rewolucję impresjonizmu 
oraz jego szczyt i kres zarazem, taszyzm. Te 
przemiany teraz w sposób dla mnie natural-
ny zmierzają ku scaleniu, ku syntezie, ku dys-
cyplinie, wbrew rozpętaniu żywiołów ‘nowej 
figuracji’. Jest to uporczywe i mało popularne 
szukanie logiki i sensu w dziedzinie, która na 
ogół uchodzi za domenę niekontrolowanych 
i wybujałych emocji” (Młynarska B., Anna 
Huskowska. Plakacistka, grafik, malarka 
[nieopublikowana praca magisterska], Uni-
wersytet Warszawski 2016, s. 50.) 

Zwieńczeniem praktyki malarskiej 
Huskowskiej-Młynarskiej była indywidualna 
wystawa w warszawskiej galerii „Współcze-
sna”, gdzie pokazano prace takich artystów 
jak Opałka, Abakanowicz, Gierowski czy 
Nowosielski. Artystka w latach 80. tworzyła 
liczne ilustracje społeczno-polityczne dla 
niezależnych wydawnictw związanych z „So-
lidarnością”. W tym okresie również udzielała 
się charytatywnie internowanym działaczom 
Solidarności i ich rodzinom. Mimo że Hu-
skowska – Młynarska należała do nielicznego 
grona reprezentantek polskiej szkoły plaka-
tu, twórczość jej pozostaje w dalszym ciągu 
mało poznana.    

Interesuje mnie współzależność światła i koloru. 
Tkwią tu jeszcze nie w pełni poznane i wykorzystane 
malarsko możliwości, mimo iż problem ten nurtował 
artystów od renesansu, przez impresjonizm, aż 
po taszyzm i op-art. Są to poszukiwania syntezy 
i dyscypliny, na pewno nie łatwej dla widza. 
– Anna Huskowska-Młynarska 
(„Życie Warszawy”, 1973 )
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82  
JAN TARASIN 
(1926 – 2009)

Bez tytułu, 1968

akwarela, papier, 52,5 x 39,5 cm
sygn. p. d.: Tarasin 68

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆

Gdzieś się coś zbiera, gdzieś 
rozsypuje, gdzieś się układa 
w monotonny, nudny wątek — by 
potem nagle eksplodować. Ja w tym, 
co robię, w swoim malarstwie, 
staram się po prostu ujawnić swoją 
obecność w tym niekończącym się, 
dynamicznym systemie wzajemnych 
zależności. 
– Jan Tarasin
(Co po Cybisie? [katalog wystawy], wyd. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018, s. 91)

Chcę, żeby to co maluję miało taką konkretność 
jak w naturze, żeby miało ciężar, kształt, kolor. Nie 
chcę jednak żeby to, co robię, miało bezpośrednie 
odniesienia do jakiegoś gotowego tworu natury. 
Zajmuję się „przedmiotami” na wielu piętrach ich 
odprzedmiotowienia. Jest to taka gra, która polega na 
tym, że to, co abstrakcyjne, musi być prawie materialne, 
a to co materialne, zdążać w kierunku abstrakcji. 
– Jan Tarasin
(Majewski P., Liryka przedmiotowości. „Krytyka poetów” wobec malarstwa Jana Tarasina, 
Anales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, vol. VIII [2], Lublin 2010, ss. 45-46)
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83  
JERZY NOWOSIELSKI 
(1923 – 2011)

Kompozycja czerwona, 1995

serigrafia, papier, 64 x 75 cm, ed. 98/60
sygn. i opisany p. d.: J. Nowosielski 1995r

Estymacja: 15 000 – 20 000 zł ◆

Jeżeli tak mało wagi przywiązywałem (i przywiązuję) 
do optycznej „warstwy” moich malowideł 
abstrakcyjnych, to czymże właściwie one są dla mnie? 
W dużym stopniu zabiegiem magicznym. Dlatego 
magicznym, że racjonalnie, za pomocą analizy form 
plastycznych nie potrafię wprowadzić genezy tych 
obrazów. Nie kalkulacja i spekulacja, nie wstępna 
analiza poszczególnych elementów, z których przyszły 
obraz ma być zbudowany, lecz jakaś wewnętrzna 
konieczność utrwalenia pewnych określonych form, 
które narzucają się mojej wyobraźni z siłą obsesji, 
jest powodem malowania takich płócien. A więc coś, 
nad czym świadomie niezupełnie panuję, zmusza 
mnie do tworzenia systemu malarskiej mistyfikacji 
„nowych rzeczywistości”, nowych układów płaskich, 
przestrzennych i kolorystycznych.
– Jerzy Nowosielski
(„Polska”, 1969, nr 5, s. 24)
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84  
JAN PAMUŁA 
(1944 – 2022)

Bez tytułu, 1983/1990

olej, płótno, 50 x 50 cm
sygn. i opisany na blejtramie: JAN PAMUŁA 
1983/1990

Estymacja: 10 000 – 15 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna 
kolekcja artysty

Głównym moim celem było zawsze 
poszukiwanie systemu, który 
mógłby być, jako forma, wizualnym 
odzwierciedleniem uniwersalnych praw. 
Wiele z moich prac komputerowych 
zostało zrealizowanych z użyciem 
programu napisanego specjalnie dla 
mnie przez informatyka-programistę, 
np. Seria komputerowa, 1980 – seria 
rysunków realizowanych później 
w formie grafik i malowanych ręcznie 
obrazów. Źródłem inspiracji była zawsze 
dla mnie: wizualność rzeczywistości, 
filozofia i mistycyzm. 
– Jan Pamuła
(fragment tekstu z katalogu: Jan Pamuła. Grafika (16.01-19.02.2014), Galeria Oko dla sztuki, Kraków 2014.)
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86  
WŁODZIMIERZ PAWLAK 
(UR. 1957)

Dziennik 3 XI - 13 XII, 2012

olej, płótno, 73 x 54 cm
sygn. i opisany na odwrociu: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK / DZIENNIK 03XI - 13XII JESIEŃ-ZIMA / 
73 X 54 20212

Estymacja: 30 000 – 35 000 zł ◆

85  
WŁODZIMIERZ PAWLAK 
(UR. 1957)

Dziennik 28 X - 15 XII, 2020

olej, płótno, 24 x 18 cm
sygn. i opisany na odwrociu: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK / DZIENNIK 28X - 15XI / 24 x 18 2020

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł ◆
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Od momentu stworzenia formatu 
integralnego w moich obrazach nie 
chodzi już tylko o konstruowanie 
płaszczyzny obrazu, ale 
o konstruowanie porządkujące 
całe otoczenie obrazu. Tym 
samym otoczenie (ściana) staje się 
częścią obrazu, przyporządkowaną 
i porządkującą. Obraz otwiera się 
na otoczenie i nowe możliwości 
konstrukcyjne. Budować 
obraz znaczy teraz budować 
(porządkować) otoczenie, czyli to, 
co istnieje nierozdzielnie z obrazem 
i jego treścią. 
– Jan Berdyszak
(Jan Berdyszak. Prace 1960-2006, Poznań 2006, s. 281)

87  
JAN BERDYSZAK 
(1934 – 2014)

Po Passe-par-tout, 2003

akryl, papier, 70 x 50 cm
sygn. i opisany na odwrociu: Po passe-par-tout 
/ akryl / JAN / BER / DYSZ / AK / 2003

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł ◆
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88  
TESS JARAY 
(UR. 1937)

Many moments grey and mauve, 2005

olej, płótno, 62 x 62 cm
sygn. i opisany na odwrociu: Tess Jaray 2006 
Many moments

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł ◆

wystawiany
Londyn, Megan Piper, Celestial Mechanics: Tess 
Jaray, Linda Karshan, Jeanne Masoero, 3-27 
października 2017.

reprodukowany
Piper M., Celestial Mechanics: Tess Jaray, Linda 
Karshan, Jeanne Masoero [katalog wystawy], 
Londyn 2017, s. 8.
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89  
JERZY KAŁUCKI 
(1931 – 2022)

Przebiegi XXIII, 2012

akryl, płótno, 160 x 115 cm
sygn. i opisany na odwrociu: Jerzy Kałucki, 
2022 "PRZEBIEGI XXIII"

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, aukcja 17.03.2016, poz. 43

wystawiany
Kraków, Galeria Starmach, Jerzy Kałucki.  
Przebiegi, marzec - kwiecień 2013.

reprodukowany
Jerzy Kałucki. Przebiegi [katalog wystawy], 
wyd. Galeria Starmach, Kraków 2013.

Sztuka Jerzego Kałuckiego stanowi 
niewątpliwie kontynuację abstrakcji geome-
trycznej początków XX wieku. Artysta studiuje 
relacje między elementami przestrzeni, a także 
zagadnienia ruchu, barwy i światła. Geome-
tryczne formy chętnie ogranicza na płaszczyźnie 
obrazu łukowatą linią, bądź z niej samej czyni 
obiekt zainteresowań. Układy te są precyzyjnie 
przemyślane. Tymczasem geometria w obrazach 
Kałuckiego jest mocno konceptualna. Skłania do 
podświadomego, indywidualnego wyobrażania 
sobie brakujących elementów łuków czy pasów 
oraz sił działających wewnątrz kompozycji. 

Kwintesencją przedstawień malarskich 
Kałuckiego są trzy motywy: łuk, który jest frag-
mentem koła i rozszerza przestrzeń pracy, linia 

prosta oraz barwna płaszczyzna. Wszystkie dzia-
łania malarskie artysty cechuje precyzja i dokład-
ność. Malarz jest bardzo oszczędny w środkach, 
dzięki czemu uzyskuje niesamowitą przejrzystość 
wymowy. 

Cykl Przebiegi, do którego zalicza się 
oferowana praca, powstawał w latach 2010-2012. 
Artysta odrzuca w nim formę koła, statyczność 
zamienia na dynamizm. O ile wcześniejsze pra-
ce były próbami syntezy, nadania przestrzeni 
arbitralnej struktury, zawierającej całokształt 
doświadczonego świata we wszystkich jego 
punktach – to nowe obrazy są tymi punktami, 
jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach cza-
su, przemijającymi i one są tymi co konstytuują 
wszechświat.

Kolor posiada tożsamość. 
To ona wypełnia obraz, 
wprowadza do niego 
wartość. 
– Jerzy Kałucki
(Jerzy Kałucki – notacja, Prod. Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 
Filmoteka Małopolska, 19 kwietnia 2018

– Sformułował pan stwierdzenie „przestrzeń 
geometrii”.
– Sformułowałem je na użytek moich obrazów 
jako wniosek z mojego doświadczenia 
malarskiego. Jest to określenie tego rodzaju 
przestrzeni, która jest generowana, wytwarzana, 
przez reguły geometrii, czyli przez konstrukt 
abstrakcyjny, wytwór naszego umysłu. Tylko 
ludzie pojmują geometrię, zwierzęta – nie. 
Dla zwierzęcia najprawdopodobniej istnieje 
przestrzeń jedna i niepodzielna. Człowiek 
nauczył się ją mierzyć, dzielić, ograniczać. 
Jest to przestrzeń, na której przeprowadzamy 
te wszystkie operacje. Nie jest to przestrzeń 
doświadczalna, ale mentalna.
(Fragment rozmowy opublikowanej w: „Art & Business” 2008, nr 5, s. 34-39)
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90  
TADEUSZ ŁODZIANA 
(1920 – 2011)

Obła

brąz patynowany i polerowany, 53 cm
ed. 1/8

Estymacja: 40 000 – 60 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

Skrajnie uproszczenie formy 
eksponuje duchowy i mistyczny, 
bardziej niż materialny i cielesny 
aspekt tematu. Wykorzystanie 
naturalnego piękna materiału, 
jego gładkich, polerowanych 
powierzchni, wzmaga efekt 
estetyczny, jednocześnie 
upodabniając dzieło sztuki do 
obiektu o charakterze przemysłowy, 
standardowym. Ten aspekt 
Łodziana równoważy jednak 
organiczno-biologicznymi zasadami 
budowania formy, płynnej, 
rytmicznie zakomponowanej, 
chłonnej i otwartej na otaczającą ją 
przestrzeń.
(Tadeusz Łodziana 1920 -2011. Rzeźba [katalog wystawy], red. Dyląg W., 
wyd. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków 2016, s. 7)
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KIEDY MALUJĘ, PO 
PROSTU FRUWAM. 
ALBO WPADAM 
W ROZPACZ. 
LETNIE UCZUCIA 
NIE DOTYCZĄ 
WIELKIEJ SZTUKI. 
– Teresa Pągowska
( „Wyborcza”, 30 października 2007)
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91  
TERESA PĄGOWSKA 
(1926 – 2007)

Siedząca, 1970

technika mieszana, płótno, 145 x 130 cm
sygn. i opisany l. g.: TP.70  
opisany na odwrociu: TERESA PĄGOWSKA 
1970/145 x 130 cm/SIEDZĄCA

Estymacja: 300 000 – 350 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna
Nowy Jork, kolekcja Filipa Pągowskiego
 
wystawiany
Nowy Jork, Heather James Gallery, The Female 
Gaze: Women Surrealists in the Americas and 
Europe, 8 maja - 31 lipca 2019.
Nowy Jork, Green Point Projects, Returning 
to NY: Teresa Pągowska and Józef Czapski, 10 
listopada - 31 grudnia 2018.
Warszawa, Piękna Gallery, Teresa Pągowska- 
Malarstwo, 7 - 30 września 2017.
Sopot, B.W.A. Sopot, XXIV Festiwal Sztuk Pla-
stycznych, Pągowska, wystawa indywidualna, 
31 lipca - 5 września 1971.

reproukowany
The Female Gaze: Women Surrealists in the 
Americas and Europe [katalog wystawy], Nowy 
Jork, s. 95.
Returning to NY: Teresa Pągowska and Józef 
Czapski [katalog wystawy], wyd. Green Point 
Projects/Piękna Gallery, Warszawa 2018, s. 31.
Teresa Pągowska- Malatstwo [katalog wysta-
wy], Warszawa 2017, s. 17. Pągowska, wystawa 
indywidualna [katalog wystawy], Sopot 1971.

W abstrakcji spontanicznej (…), odnalazła bowiem na powrót 
możliwość wprowadzenia na płótno postaci ludzkiej (raczej 
sugerowanej, nigdy dosłownie zobrazowanej), nowoczesnej 
narracji, a wraz z nimi świata emocji i psychologicznych 
napięć, egzystencjalnych dramatów i poetyckich ich 
interpretacji. Zbiegło się to w czasie z narodzinami tzw. 
Nowej figuracji w sztuce europejskiej, ale w żadnym razie nie 
było jej prostym odbiciem ani lokalnym wariantem. 
(Ratajczak M., Teresa Pągowska – Obrazy z lat 1960/1970, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2003)
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92  
TERESA PĄGOWSKA 
(1926 – 2007)

Akt, 1982

pastel, papier, 52 x 78 cm
sygn. p. d.: T.Pągowska82

Estymacja: 100 000 – 120 000 zł ◆
 
proweniencja 
Wrocław, kolekcja prywatna

Z aluzyjnych konstrukcji plastycznych, 
które śmiało można nazwać abstrakcją, 
łyśnie raptem przejmująco rozedrgana 
pulsem płaszczyzna ludzkiej skóry, 
spomiędzy meandrów wysmakowanych 
form skoczą nagle do oczu cienie 
skręconego boleśnie ciała. Pągowska 
jest zmysłowa. Ale ta drapieżna 
zmysłowość jest poprzedzona refleksją, 
próbą odgadnięcia współczesności (...). 
– Tadeusz Konwicki
(Teresa Pągowska. Malarstwo [katalog wystawy], wyd. CBWA Zachęta, Warszawa 1966, s. nlb)
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93  
EDWARD DWURNIK 
(1943 – 2018)

Zduny  
z cyklu Podróże autostopem, 1989

olej, płótno, 210 x 150 cm
sygn. i opisany p. d.: 1989 / ZDUNY / DWURNIK 
na odwrociu: 1989 E. DWURNIK | ZDUNY | NR : 
IX - 372 - 1309

Estymacja: 180 000 – 220 000 zł ◆

proweniencja
Polska, kolekcja prywatna 
Desa Unicum, aukcja 02.02.2017, poz. 18 
Desa Unicum, aukcja 21.10.2014, poz. 42

literatura
Dwurnik P. (red.), Dwurnik. Spis prac malar-
skich, wyd. Zachęta, Warszawa 2001, Cykl IX 
poz. 372.

Widziane z lotu ptaka kolorowe 
miasta Edwarda Dwurnika wyglądają niczym 
wesołe pocztówki z wakacji i stanowią bez 
wątpienia najsłynniejszą, najbardziej charak-
terystyczną część jego dorobku artystyczne-
go. Rozpoczęty w 1966 roku cykl widoków 
miejskich nazwany „Podróże autostopem” 
jest chronologicznie pierwszym cyklem 
malarskim artysty. Stanowi on również jego 
najliczniejszy i najdłużej – bo aż do śmierci 
- kontynuowany cykl. Jego bezpośrednią in-
spiracją była twórczość Nikifora Krynickiego.

Pochodzące z 1989 roku „Zduny” 
są kolejną realizacją i jakby kolejnym przy-
stankiem na trasie malarskich peregrynacji 
Dwurnika po Polsce. To położone w Wielko-
polsce niewielkie miasteczko, w wizji artysty 
spowija szarawa jesień. Jest dokładnie 11 

listopada, Narodowe Święto Niepodległości. 
Mieszkańcy tłumnie zmierzają w kierunku 
centralnego placu, ozdobionego czerwo-
no-białymi flagami. Tam zapewne będą się 
odbywać państwowe uroczystości. Malow-
niczo przedstawione rzędy zaśnieżonych ulic 
i budynków, przepełnia ilość urbanistycz-
nych detali – pomników, drzew, murków, 
ogrodzeń. Niezwykle złożoną tkankę miejską 
ożywiają ponadto postacie – przechodnie, 
spacerowicze z psami oraz uczestnicy 
niepodległościowych obchodów. Bogata, 
wieloelementowa kompozycja nie stanowi 
jednak wiernej topografii miasta. Jest za to 
wyjątkowym, wręcz bajkowym portretem 
mało znanych Zdun i odświeżeniem pamięci 
o tym starym miasteczku, sięgającym histo-
rią aż XIII wieku.

Na miasta patrzył z góry, na ludzi 
z pokornym przykucnięciem, na 
rozróby uliczne z reporterską 
wnikliwością, na sławne postaci 
z prowokacyjnym respektem, 
a na naturę jak na źródło form 
i kolorów. Natomiast w sobie 
dostrzegał zwierzę malarskie.
(Potocka M. A., E. Dwurnik. Malarstwo, Wyd. BOSZ, Lesko 2022)
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94  
SALVADOR DALI 
(1904 – 1989)

Bazylika Św. Marka, 1975

litografia barwna, papier
61 x 80 cm (w świetle oprawy), ed. EA
sygn. p. d. monogramem wiązanym Dali

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł ◆

W swej ogólnej wymowie 
twórczość Salvadora Dali 
w dziejach malarstwa 
surrealistycznego reprezentuje 
nurt najbardziej związany 
z inspiracją Freudowską, w jej 
ortodoksyjnej (…) wersji. Nie 
da się jednak zaprzeczyć, że (…) 
jest to twórczość, która odcisnęła 
swe piętno na wrażliwości 
artystycznej człowieka XX wieku. 
(Janicka K., Surrealizm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, s. 82)

JEDYNE, CO ODRÓŻNIA 
MNIE OD WARIATA TO 
FAKT, ŻE NIM NIE JESTEM. 
– Salvador Dali
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95  
LEON TARASEWICZ 
(UR. 1957)

Kompozycja, 2020

akryl, płótno, 60 x 80 cm
sygn. i opisany na odwrociu: L. Tarasewicz 2020 
/ Acrylic on canvas / 60 x 80

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

Nie wyobrażam sobie 
malarstwa bez koloru, 
bez niego nie można go 
zrozumieć. 
– Leon Tarasewicz
(„Czas Kultury” 1996, nr 2, ss. 59-63)
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W moich kompozycjach brak jest planów, 
ich dominacji. Są raczej wzajemne 
relacje (struktury) – wynikanie jednych 
elementów z drugich. Obraz oddziałuje 
całością powierzchni.  
– Anna Podlewska-Polit

96  
ANNA PODLEWSKA-POLIT 
(UR. 1971)

Bez tytułu, 2022

olej, płótno, 130 x 100 cm
sygn. na odwrociu: Anna Podlewska-Polit 2022

Estymacja: 20 000 – 30 000 zł 

Obraz Anny Podlewskiej-Polit kon-
frontuje ulotność kolorów powietrza – odcie-
ni błękitu i bieli – z geometrycznym ujęciem 
form. Jego diagonalna kompozycja, otwarta 
z trzech stron – od lewej oraz od góry i dołu, 
domknięta jest z prawej impastowym pa-
sem farby wychodzącym z brzegu blejtramu. 
Obraz opowiada pewną historię: „wbicie” 
ostrego klinu ultramaryny w pozostałe części 
kompozycji, rozmyte światłem koloru. Klin 
zaburza symetrię, przesuwając centrum na 
prawo. Podkreślenie krawędzi obrazu z pra-
wej strony niejako wyhamowuje ten ruch, 
łącząc dynamiczny układ form z fizycznością 
podobrazia. Impastowy pas koloru zamyka 
kompozycję obrazu, nadając mu charakter 
emblematyczny i wyposażając go we własne 
pole grawitacji.

Twórczość malarska Anny Pod-
lewskiej-Polit rozwija się w polemicznym 
napięciu z modernistycznym postulatem 
badania własności medium malarskiego. 
Jej kompozycje wyposażone są w zdolność 
wchłaniania i przetwarzania strumieni świa-
tła, wewnętrznego i zewnętrznego, wywołu-
jąc tym samym ruch kolorów i podkreślając 
materialność obrazu. Oferują one  doświad-
czenie powierzchni płótna jako rodzaju pul-
sującej światłem membrany, z którą styka się 
spojrzenie odbiorcy.  Artystka przenosi punkt 
ciężkości ze specyfiki medium malarskiego 
na proces percepcji, konstruując obraz jako 
przestrzeń pozawerbalnej komunikacji.
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97  
EDWARD DWURNIK 
(1943 – 2018)

Obraz 397, 2017

olej, płótno, 100 x 65 cm
sygn. i opisany na odwrociu: 2017 / E.DWUR-
NIK / "OBRAZ NR 397" / NR: XXV-397-7097 na 
blejtramie stemple: FABRYKA DWURNIKA oraz 
ROBOTNIK SZTUKI

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

(…) najłatwiej zobaczyć w abstrakcji 
coś. Tak jak złośliwcy widzieli 
w abstrakcjach Jacksona
Pollocka risotto albo makaron. 
A abstrakcja polega na tym, że 
nie odnosi się do realiów, nie 
przypomina czegokolwiek, bo 
wtedy przestaje już być abstrakcją 
i nie spełnia swojej funkcji, która 
sięga do innych uczuć człowieka, 
innych receptorów. Do pokładów 
wrażliwości lub jej braku. 
– Edward Dwurnik
(Czyńska M., Moje królestwo. Rozmowa z Edwardem 
Dwurnikiem, wyd. Czarne, Wołowiec 2016, s.29)
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98  
EUGENIUSZ MARKOWSKI 
(1912 – 2007)

Studium do autoportretu, 1992

gwasz, papier, 36 x 27,5 cm
sygn. p. d.: E. Markowski, na odwrociu naklejka 
z Galerii Grafiki i Plakatu

Estymacja: 8 000 – 12 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

Swoją działalność artystyczną 
Markowski rozpoczął dopiero w wieku czter-
dziestu lat, dlatego trudno jego twórczość 
przypisać do jakiegoś nurtu w sztuce. Jego 
prace sugerują kierunek nowej figuracji. 
Był to nurt w sztuce, który pojawił się po 
II wojnie światowej, nazywany był również 
ekspresyjnym figuratywizmem. Artyści sku-
piali się na człowieku, jego emocjach i jego 
dramacie istnienia. Charakterystycznym było 
posługiwanie się symbolami oraz prowadze-
nie obrazów w pesymistycznej, mrocznej 
atmosferze. 

Markowski jednak nie należał do 
przedstawicieli tego nurtu w sztuce. Głów-
nym bohaterem ekspresyjnych, „dzikich” 
kompozycji Markowskiego jest zawsze czło-
wiek poddany ciśnieniu rozmaitych emocji. 
Silnie zdeformowane postacie ludzkie, czę-
sto upodobnione do zwierząt, kłębią się na 
jego obrazach w nieustannym dążeniu do 
osiągnięcia niewiadomego celu. Wydaje się, 
że malarz traktuje swoich bohaterów z bez-
litosną brutalnością; groteskowo śmieszni 
i zarazem tragiczni

stają się metaforą ciemnej strony 
egzystencji. Bożena Kowalska pisze o pra-
cach Markowskiego: „(...) kreuje w swo-

ich obrazach i rysunkach odrażający cyrk 
ludzki. Człowiek występuje w nim z reguły 
nagi fizycznie i równocześnie obnażony 
psychicznie. Wraz ze strojem wyzbyty god-
ności i wszelkiego wstydu, ujawnia niskie na-
miętności i okrucieństwo, chciwość i żądzę 
władzy, obłudę i trywialność, złość, głupotę 
i samolubność”. 

Wraz z pędzącym rozwojem świa-
ta malarstwo Markowskiego nabiera coraz 
to bardziej ponadczasowego charakteru. 
Osią tego wszystkiego pozostaje człowiek 
ze swoją pierwotnością. W obrazach artysty 
nie zawsze protagonistą jest człowiek. Cza-
sem obok niego lub samotnie pojawia się 
zwierzę – byk lub koń. Zwierzęta ukazane są 
w sposób potężny często spersonifikowany. 
Po latach dominacji estetyzmu i idealizacji 
w sztuce, kiedy to głównym bohaterem ob-
razów byli ludzie piękni i moralni, a posta-
cie nikczemne pojawiały się jako przestroga 
dla oglądających, nastał czas prac Markow-
skiego. Z płócien patrzą na nas odrażające 
postacie, obnażone w swojej nikczemności 
i brzydocie, jednak takie przy tym ludzkie 
i prawdziwe, że patrząc na nie, odprawiamy 
własny rachunek sumienia.

Mnie osobiście interesuje przede 
wszystkim groteskowy i wyraźny 
kontrast istniejący dziś między coraz 
zawrotniej rosnącym rozwojem 
technologicznym a niezmiennością 
prymitywnych i elementarnych 
ludzkich pasji i instynktów. 
– Eugeniusz Markowski
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99  
PAWEŁ KOWALEWSKI 
(UR. 1958)

Mężczyzna pies, kobieta żmija, 1987

olej, płótno, 80 x 130cm
sygn. i opisany na odwrociu: PAWEŁ KO-
WALEWSKI PK'87 TYTUŁ: MĘŻCZYZNA PIES, 
KOBIETA ŻMIJA

Estymacja: 120 000 – 150 000 zł ◆

proweniencja 
Włochy, kolekcja prywatna 
zakup w Desie (1987)

Malował „brzydko”, jak cała Gruppa 
i jak niegdyś, kilkadziesiąt lat 
wcześniej, Andrzej Wróblewski, 
który uznał, że spraw ostatecznych 
nie można malować ładnie. (...) 
Ładne malowanie jest łatwiejsze. 
I oczywiście lepiej przyswajalne 
przez publiczność. Lecz czy jest 
potrzebne artyście, który pragnie 
drażnić widza? 
– Anda Rottenberg
(Rottenberg A., Rozum zbankrutował, czyli jakoś nadal nie ma równości, [w:] Paweł 
Kowalewski. Przedmioty przeznaczone do stymulowania życia umysłu, czyli niewidzialne 
oko duszy [katalog wystawy], Galeria Sztuki Współczesnej WINDA, wKielce 2021, s. nlb.)
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100  
TOMASZ KAWIAK 
(UR. 1943)

Kurtka Anioła, 2016

aluminium chromowane patynowane, 
szkło barwione, wys. 37 cm 
ed. 4/8
sygn. TOMEK 2016 4/8
na podstawie papierowa naklejka  
z autorskim opisem pracy

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł 

W swoich rzeźbach Tomek Kawiak nadaje wymiar 
metaforyczny ikonografii, która w doskonały
sposób łączy współczesność i tradycję. jego własne 
wybory koncepcyjne i symboliczne skłoniły
go z początku do używania cegły, następnie marmuru 
i brązu. Dziś przedstawia on dżins
jako nową metalową skórę, aby dać życie zupełnie 
nieznanym elementom zewnętrznym,
proponując symboliczną mieszaninę pop-artu, 
minimalizmu i pewnego klasycyzmu. „Dżinsy idą
w zieleń” a Tomek nadal jest „W drodze” śladami 
Kerouaca, który według Wiliama Burroughs'a
skłonił miliony ludzi do kupna dżinsów. Poprzez 
‘kieszenie i kurtki dżinsowe’, wśród przyrody,
rzeźbiarz po raz kolejny ożywia materiał denim, 
czczony przez ikony Beat Generation, jak i przez
robotników i anonimowych ludzi wszelkiego rodzaju. 
Tułowie, kurtki, nogi – niebieskie, zielone
lub srebrne – dają wyraz spojrzeniu i fantazji 
rzeźbiarza na łonie natury. Preteksty jego sztuki są
zwierciadłem naszych czasów, niekiedy 
powiększającym.
(Renaud Faroux, Paryż, marzec 2012)

Tomek Kawiak stał się znany w Europie dzięki 
zainteresowaniu, jakie okazał dżinsom, które nastąpiły 
po cegłach w analitycznym i krytycznym wyobrażeniu 
rzeźbiarza. W ten sposób Tomek Kawiak przeszedł 
w 1978 roku od cegły w kieszeni do kieszeni dżinsów. 
– Pierre Restani
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101  
PAWEŁ KAŁUŻYŃSKI 
(UR. 1979)

z cyklu Wielki Sen, 2021

akryl, płótno, 130 x 100 cm
sygn. na odwrociu: Paweł Kałużyński z cyklu 
"Wielki Sen" 2021, oraz na blejtramie Paweł 
Kałużyński

Estymacja: 18 000 – 25 000 zł ◆

Paweł Kałużyński lubi podkreślać, że 
do obecnego etapu doprowadziła go ścieżka 
bynajmniej nie prosta i nie pozbawiona wybojów. 
Malarzem chciał zostać już w liceum, lecz zanim 
udało mu się dostać na wymarzony wydział Aka-
demii Sztuk Pięknych minęło parę lat. Dyplom 
obronił w 2005 roku. Studiował w pracowni 
malarstwa profesora Mariana Czapli, w której 
przygotował swój dyplom malarski składający się 
z cyklu pejzaży. W trakcie studiów zajmował się 
również grafiką pod kierunkiem profesora Rafała 
Strenta oraz rysunkiem w pracowni profesora 
Marka Wyrzykowskiego. Grafika i rysunek stały 
się aneksami do dyplomu. Po euforii związanej 
z okresem studiowania nastała żmudna codzien-
ność zmagań w zamknięciu własnej pracowni. 
Niejednokrotnie rewidował podjętą drogę, nisz-
czył wcześniejsze płótna, poszukiwał. W jednym 
z wywiadów wyznał: „bycie artystą jest trudne. 
Dla mnie to jest ciągła walka o samorealizację, 
o każde płótno, każdy dzień. Malowanie to taki 
element mojego życia – nie ma nic większego. 

To sens. Wiesz, jesteś malarzem, a później są 
inne rzeczy… Nie mam do tego dystansu… Może 
inni mają. Możesz uznać to za pozę lub jakąś tam 
moją kreację, ale ja naprawdę nie mam dla siebie 
innego planu”.

Obrazy z cyklu Wielki Sen wprowadzają 
widza w intrygujący świat z pogranicza jawy i snu, 
pełen wspaniałych, staroświeckich pałaców i ku-
rortów, z tropikalną roślinnością, luksusowymi 
basenami i zacienionymi patiami. Są to prace 
malowane z wielką energią i precyzją, których do-
minantą jest kolorystyczny kontrast – czerń form 
zderza się z żywymi barwami stosowanymi do 
budowania tła – różem, żółcieniem  czy zielenią. 
Charakterystyczną cechą obrazów z cyklu Wielki 
Sen jest zastosowana na całości obrazu warstwa 
odbijającego światło lakieru, dzięki czemu po-
wierzchnia mieni się, przyciąga wzrok, intryguje. 
Nie sposób przejść obojętnie obok onirycznych 
obrazów Pawła Kałużyńskiego, w których roz-
poznać można własne sny i marzenia, poczuć 
nostalgię, a może coś więcej.

Początki świadomej drogi to był koszmar. Miałem 
w głowie zakomponowane obrazy, dobrane kolory. 
Ale nie potrafiłem ich przełożyć na płótno. Wydaje 
mi się, że tu leży ten trud. Ta praca nad tą właśnie 
świadomością – co zrobić, aby przełożyć zamysł na 
realny kształt. Te pierwsze obrazy… do dziś nie mogę 
na nie patrzeć, jakieś szaro-bure, smutne, zupełnie 
nie to… Ale nie jest też tak, że dziś „już wiesz” i jesteś 
najlepszy. Czasem pracuję nad płótnem miesiącami, 
po dziesięć godzin dziennie. I pojawia się moment, że 
to trzeba odłożyć – brak konceptu, brak rozwiązania… 
Po roku wracasz i to rozwiązanie już jest. Ono rodzi się 
w tobie – musisz być tylko cierpliwy. Teraz to wiem. 
– Paweł Kałużyński
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102  
RYSZARD WAŚKO 
(UR. 1947)

Winter portrait of a lady with red 
scarf, 2016

olej, płótno, 130 x 100 cm
sygn. i opisany na odwrociu: R. Waśko 2016 
Winter Portrait of a Lady with Red Scarf

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł 

Ryszard Waśko swoją działalność artystyczną rozpoczął w latach 
70. jako członek awangardowej grupy artystycznej Warsztat Formy Filmowej, 
powołanej w ramach koła naukowego łódzkiej Szkoły Filmowej. Jest artystą 
konceptualnym, którego twórczość poprzez swoje relacje międzyrodzajowe 
i intermedialne wymyka się jednoznacznym ramom. Niekonwencjonalność 
i radykalność jego dzieł wciąż stanowi wyzwanie interpretacyjne dla współ-
czesnych historyków sztuki.

Ze względu na wykształcenie w dziedzinie filmu i charakterystyczne 
dla wczesnego okresu twórczego eksperymenty z wideo, prace malarskie 
Waśki zaczęły powstawać stosunkowo późno – dopiero w latach dwutysięcz-
nych. Spektrum poruszanych przez niego tematów jest niezwykle szerokie, 
a źródła inspiracji sięgają od mistrzów renesansowych przez telewizję, aż po 
nowe media. Artysta rzuca wyzwanie nowoczesnym, nietrwałym obrazom 
medialnym tworząc prace, w których migawki podpatrzone w telewizyjnych 
niusach, filmach, Internecie czy grach komputerowych są zamrożone na po-
wierzchni płótna. W ten sposób artysta wyciąga widziane na ekranach sceny, 
poświęca im czas, odtwarzając je i nadając im zupełnie innego znaczenia. 

Publiczność przyzwyczajona do kontemplacji dzieł malarskich, 
nie traktuje ich konsumpcyjnie tak, jak obrazy wyświetlane w telewizji czy 
Internecie. Malarstwo Waśki ma perfekcyjnie rozmyte kontury, nie sposób 
znaleźć tam ostrych kontrastów i przejść kolorystycznych. Ciekawą reflek-
sję na ten temat prezentuje Claudia Wahjudi w “Kunstforum”: „W pracach 
olejnych „Narcyz” (2010) czy „Skowyt” (2013) obrazy przemocy z telewizji, 
Internetu i gier komputerowych łączą się z przedstawieniami dawnych 
mistrzów. Rozmyte motywy na dużych formatach można zobaczyć tylko 
z daleka, co można odczytać jako przypowieść: Rozpoznajemy szerszy obraz 
tylko wtedy, gdy trzymamy się z daleka od najświeższych wiadomości”. 
Waśko tworzy rozmyte obrazy przedstawiające codzienne życie, wraca do 
wspomnień z dzieciństwa i maluje je zasłonięte mgłą minionego czasu. 
Ludzka pamięć często okłamuje rzeczywistość, dlatego artysta maluje 
obrazy pozbawione konturów. Dzięki temu daje widzom margines niedo-
powiedzenia pozwalający na własną interpretację.

Nie pracował według scenariusza 
czy jakiejś z góry przyjętej 
koncepcji. Zmieniał pomysły 
w zależności od tego z kim 
pracował, co zobaczył. Działał 
w podobny sposób jak Franz 
Kline organizował swoje 
kompozycje, w których przestrzeń 
powstaje między uderzeniami 
pędzla. Praca wynika z dynamiki 
sytuacji, a nie z przyjętych 
założeń. 
– Robert C. Morgan
(Rozmowa z magazynem Szum 27.04.2017)
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103  
STANISŁAW BAJ 
(UR. 1953)

Rzeka Bug-Sugry, 2020

olej, płótno, 60 x 100 cm 
sygn. i opisany na odwrociu:  
Stanisław Baj / Rzeka Bug-Sugry 2020

Estymacja: 25 000 – 35 000 zł ◆

proweniencja 
Polska, kolekcja prywatna 

Urodzony w Dołhobrodach współcze-
sny polski malarz. Absolwent a obecnie również 
profesor malarstwa na Akadami Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Baj uczył się pod kierunkiem Ludwi-
ka Maciąga i ukończył studia z wyróżnieniem. Po 
odebraniu wykształcenia został na macierzystej 
uczelni jako asystent w pracowni swojego pro-
fesora. Kolejnym krokiem w jego pedagogicznej 
karierze było samodzielne nauczanie rysunku 
na wydziale malarstwa. W latach 2006–2013 był 
prorektorem do spraw dydaktycznych na ASP. 

Nie tylko w dziedzinie pedagogicznej 
Baj odnosi sukcesy, jego twórczość również jest 
doceniania. Jest artystą, który w dorobku posia-
da ponad sto wystaw indywidualnych w kraju i za 
granicą. Uczestniczył również w równie licznych 

ekspozycjach zbiorowych. Twórczość Baja skupia 
się na malarstwie, rysunku oraz grafice. Podej-
muje tematy portretów chłopskich oraz pejzaży, 
do których inspiracje czerpie z rodzinnych okolic. 
Stworzył również cykl poświęcony swojej matce. 
Jego twórczość była wielokrotnie doceniana, 
m.in. jego obrazy zostały zaprezentowane na 
okładkach książek Wiesława Myśliwskiego, oraz 
płycie Teatru Tworzenia Jarosława Pijarowskie-
go – Living After Life. Jego prace znajdują się 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą oraz 
w kolekcjach muzeów polskich. Artysta w ciągu 
swojej dotychczasowej praktyki artystycznej 
otrzymał srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis” oraz nagrodę malarską im. Kazimierza 
Ostrowskiego za rok 2019.

Stanisław Baj jest malarzem 
perfekcyjnym. (…) W obrazach 
i rysunkach Baja wszystkie 
plamy, barwy, linie, punkty, są 
wyrafinowane, niezbędne, są na 
swoim miejscu. Jak w arcydzielnym 
wierszu czy powieści – ukradniesz 
z niego jedno słowo lub frazę, 
a całość się rozsypuje.
(Olejniczak J., Mój Baj, [w:] Stanisław Baj. Dom, red. J. Dziewit, grupakulturalna.pl, Katowice 2012)

Płynącą rzekę, temat pełen 
symbolicznych konotacji, Baj 
maluje tak, jakby przeglądał się 
wciąż na nowo w jej lustrze. 
– dr hab. Tomasz Malinowski
(Malinowki T., Wstęp do katalogu „Czarna rzeka”, wyd. Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa 2017)
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GRZEGORZ MROCZKOWSKI 
(UR. 1966)

Kompozycja 5A i 5B, 2020

(dyptyk) tempera żółtkowa, płótno
100 x 200 cm (100x100 cm każdy)
sygn. i opisany na blejtramie: MROCZKOWSKI 
GRZEGORZ KOMPOZYCJA V A / 20 2020 tempera 
żółtkowa (1) MROCZKOWSKI GRZEGORZ KOM-
POZYCJA V B / 20 2020 tempera żółtkowa (2) 

Estymacja: 20 000 – 25 000 zł ◆

proweniencja 
Warszawa, kolekcja prywatna

Malarstwo Grzegorza Mroczkow-
skiego jest na wskroś tradycyjne – łączy 
w sobie doskonałość warsztatu i dbałość 
o technikę – artysta używa tempery jajo-
wej - z ustawicznym poszukiwaniem no-
wej estetyki. Nadrzędnym jego celem jest 
szukanie odpowiedzi na dwie odwieczne 
i uniwersalne potrzeby człowieka: potrzebę 
ładu i potrzebę piękna.

Porządek obecny w jego obrazach 
wywodzi się z analizy matematycznej, praw 
geometrii, wnikliwej obserwacji kompozy-
cji, celowego wykorzystania podstawowych 
budulców malarstwa: linii, punktów, koloru 
i materii. Artystę cechuje umiejętność do-
strzegania harmonii w otaczającej rzeczywi-
stości, wyczulone nań oko rejestruje odkryty 
w niej ład, który następnie pojawia się na 
płótnie w postaci przemyślanej i zwartej 
kompozycji.

Piękno z kolei wynika bezpośred-
nio z koloru. „Tak, jak pojedynczy dźwięk 
jest atomem symfonii, tak pojedynczy znak, 

plama, efekt przez lata doskonalonego ruchu 
pędzlem, jest elementarną cząstka obra-
zu Mroczkowskiego” – czytamy na stronie 
artysty. Najczęściej stosowanym przez 
Mroczkowskiego wyrazem jest powtarzany 
dziesiątki tysięcy razy znak stawiany pędz-
lem. Każdy obraz składa się z wielu warstw, 
które przenikają się wzajemnie, budując ko-
lor, głębię i spektakularne efekty optyczne. 
Ze względu na stosowaną technikę tempery 
jajowej proces tworzenia jest skompliko-
wany i czasochłonny, ale pozwala osiągnąć 
niespotykane w innych technikach efekty. 
Niekiedy Mroczkowski porzuca temperę ja-
jową na rzecz równie wymagającej akwareli. 
W jednym i drugim przypadku dąży do osią-
gnięcia stanu, w którym kolor staje się dźwię-
kiem, a jego malarstwo pozbawione jest 
materii. Farba zamienia się w czysty kolor, 
a kolor w światło. W przesterowanym świecie 
krzykliwych barw i natarczywych dźwięków 
malarstwo Mroczkowskiego przynosi spokój, 
jest efemeryczne i kontemplacyjne.

Są te prace w swoim wyrazie 
nieokreśloną, odrealnioną, a nawet 
pełną symfonią świata natury, czy 
właśnie jej tajemnicy. Te tony jakby 
muzycznej ciszy w tle odległych 
dźwięków docierają jednak do duszy 
bezpośrednio, gdyż człowiek nosi 
muzykę w sobie. 
– prof. Andrzej Banachowicz 
(Grzegorz Mroczkowski. Malarstwo, wyd. BWA Przemyśl, Przemyśl 2012, s. nlb.)
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Niniejszy Regulamin określa zasady i wa-
runki sprzedaży dzieł sztuki lub innych 
obiektów kolekcjonerskich na aukcjach 
lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyj-
nych organizowanych przez spółkę pod 
firmą DOM AUKCYJNY POLSWISS ART 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Warszawie, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy dla m.st. War-
szawy XII Wydział Gospodarczy Krajowe-
go Rejestru Sądowego, pod numerem  
KRS 0000187973, posiadającą NIP 526-
246-17-79, REGON: 016246823, zwaną da-
lej Domem Aukcyjnym. 
Regulamin obowiązuje wszystkich Li-
cytujących, którzy biorą udział w Aukcji 
oraz Nabywców, którzy zawarli z Domem 
Aukcyjnym umowę sprzedaży lub warun-
kową umowę sprzedaży w ramach aukcji 
lub w ramach tzw. sprzedaży poaukcyj-
nej.
Regulamin może być przez Dom Aukcyjny 
w każdym czasie odwołany lub zmieniony 
przez aneksy dostępne w trakcie Aukcji lub 
poprzez obwieszczenie Aukcjonera przed 
rozpoczęciem Aukcji danego Obiektu. Po-
wyższe zmiany nie dotyczą jednak umów 
sprzedaży Obiektów zawartych przed 
ogłoszeniem zmiany Regulaminu.

1. Definicje 
Aukcja – zorganizowany sposób zawarcia 
umowy polegający na składaniu Domowi 
Aukcyjnemu na zasadach i warunkach okre-
ślonych w niniejszym Regulaminie konku-
rencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, którzy w niej 
fizycznie uczestniczą lub mogą uczestni-
czyć, i w której zwycięski Nabywca jest zo-
bowiązany do zawarcia umowy sprzedaży 
lub warunkowej umowy sprzedaży.
Aukcjoner – osoba fizyczna wyznaczona 
przez Dom Aukcyjny do prowadzenia Aukcji.
Cena wywoławcza – cena wywoław-
cza jest kwotą, od której rozpoczyna się 
Aukcja Obiektu. Zwyczajowo cena wy-
woławcza zawarta jest między połową 
a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. 
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licyta-
cja może zakończyć się na kwocie wyższej 
niż cena wywoławcza lub równą tej kwo-
cie. Informację o cenie obiektów oznaczo-
nych w katalogu gwiazdką można uzyskać 
w Domu Aukcyjnym.
Cena gwarancyjna – dla każdego obiek-
tu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. 
Kwota ta mieści się w przedziale pomiędzy 
ceną wywoławczą a dolną Estymacją. Je-
żeli w trakcie Aukcji cena gwarancyjna nie 
zostanie osiągnięta, zakończenie Aukcji 
skutkuje zawarciem warunkowej umowy 
sprzedaży, co zostaje ogłoszone przez Au-
kcjonera.

Estymacja: – podana w katalogu Esty-
macja: jest szacunkową wartością Obiek-
tu określoną przez Dom Aukcyjny na 
podstawie cen sprzedaży podobnych 
obiektów, porównywalnych pod wzglę-
dem stanu, rzadkości, jakości i pochodze-
nia. Licytujący nie powinni traktować esty-
macji jako zapewnienia, ani prognozy co 
do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja: 
nie zawiera Opłaty aukcyjnej ani Opłaty 
z tytułu “droit de suite”. Zakończenie Au-
kcji w przedziale estymacji lub powyżej 
górnej estymacji jest równoznaczne z za-
warciem prawnie wiążącej umowy sprze-
daży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licy-
tującym, który zaoferował najwyższą cenę 
przyjętą przez Aukcjonera. Zakończenie 
Aukcji poniżej dolnej estymacji jest równo-
znaczne z zawarciem warunkowej umowy 
sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującym, który zaoferował najwyższą 
cenę przyjętą przez Aukcjonera.
Formularz rejestracji – dokument spo-
rządzony według wzoru przygotowanego 
przez Dom Aukcyjny, którego wypełnienie 
przez Licytującego jest warunkiem do-
puszczenia do udziału w Aukcji 
Katalog – dokument przygotowany przez 
Dom Aukcyjny zawierający opis Obiektów, 
które zostaną wystawione na sprzedaż 
w trakcie Aukcji.
Licytujący – osoba fizyczna, osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna nie posia-
dająca osobowości prawnej, utworzona 
i działająca zgodnie z przepisami właści-
wego prawa, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Licytujący, który w trakcie 
trwania Aukcji złożył najwyższą Ofertę 
przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku cze-
go pomiędzy nim a Domem Aukcyjnym 
zostaje zawarta umowa sprzedaży lub wa-
runkowa umowa sprzedaży.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt ko-
lekcjonerski wystawiony na sprzedaż w ra-
mach Aukcji. 
Oferta – złożona przez Licytującego w trak-
cie trwania Aukcji oferta nabycia Obiektu za 
cenę wyrażoną w polskich złotych
Opłata aukcyjna i podatek VAT – do 
Oferty złożonej przez Licytującego i przyję-
tej przez Aukcjonera Dom Aukcyjny dolicza 
Opłatę aukcyjną w wysokości 20%. Wylicy-
towana cena wraz z Opłatą aukcyjną zawie-
ra podatek od towarów i usług VAT. Opłata 
aukcyjna obowiązuje również w sprzeda-
ży poaukcyjnej, w przypadku, gdy Obiekt 
nie został sprzedany na Aukcji. Dom Aukcyj-
ny wystawia faktury VAT marża.
Opłata z tytułu dokonanych zawodowo 
odsprzedaży oryginalnych egzempla-
rzy utworu plastycznego tzw. “droit de 
suite” – zgodnie z art. 19-195 Ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z późniejszymi zmiana-
mi oraz obowiązującą w Unii Europejskiej 

dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 
r. w sprawie prawa autora do wynagro-
dzenia z tytułu odsprzedaży oryginalne-
go egzemplarza dzieła sztuki twórcy i jego 
spadkobiercom, w przypadku dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych eg-
zemplarzy utworu plastycznego, przysługu-
je prawo do wynagrodzenia stanowiącego:
1.  5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 

jest zawarta w przedziale do równowar-
tości 50 000 euro, oraz

2.  3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 
jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 50 000,01 euro do równowartości 
200 000 euro, oraz

3.  1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część 
jest zawarta w przedziale od równowar-
tości 200 000,01euro do równowartości 
350 000 euro, oraz

4.  0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale od rów-
nowartości 350 000,01euro do równo-
wartości 500 000 euro, oraz

4.  0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale przekra-
czającym równowartość 500 000 euro

–  jednak nie wyższego niż równowartość 
12 500 euro.

Warunkowe Umowy sprzedaży – Dom 
Aukcyjny dopuszcza zawarcie warunkowej 
umowy sprzedaży. Umowa taka dochodzi 
do skutku pod warunkiem akceptacji naj-
wyżej oferty złożonej przez Licytującego 
i przyjętej przez Aukcjonera przez właści-
ciela obiektu. Dom aukcyjny zobowiązu-
je się negocjować z właścicielem Obiektu 
możliwość obniżenia ceny do kwoty zaofe-
rowanej przez Licytującego i przejętej przez 
Aukcjonera. Jeśli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego rezultatu w ciągu 7 dni ro-
boczych od daty Aukcji Obiekt uznaje się 
za niesprzedany. Dom aukcyjny zastrzega 
sobie wówczas prawo do przyjmowania po 
Aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
Obiekty wylicytowane warunkowo. W przy-
padku otrzymania takiej oferty od innego Li-
cytującego Dom Aukcyjny informuje o tym 
fakcie Nabywcę, który zawarł warunkową 
umowę sprzedaży. Nabywca ma w takim 
wypadku prawo do podwyższenia swojej 
oferty do ceny gwarantowanej i przysłu-
guje mu wtedy pierwszeństwo w zakupie 
Obiektu. Jeśli Nabywca, który zawarł wa-
runkową umowę sprzedaży, nie podwyższy 
swojej oferty do ceny gwarancyjnej warun-
kowa umowa sprzedaży zostaje rozwiąza-
na, a Obiekt może zostać sprzedany inne-
mu Licytującemu po cenie gwarancyjnej.

2. Postanowienia ogólne
Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane 
do sprzedaży komisowej przez sprzeda-
jących lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami 

sprzedających wystawione na Aukcję 
Obiekty stanowią ich własność, bądź też 
sprzedający mają prawo do rozporządza-
nia nimi, a ponadto Obiekty te nie są one 
objęte jakimkolwiek postępowaniem są-
dowym i skarbowym, są wolne od zaję-
cia i zastawu oraz innych ograniczonych 
praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny 
zapewnia fachową wycenę oraz rzetelny 
opis katalogowy Obiektów wystawionych 
na sprzedaż w ramach Aukcji, a także po-
krywa koszty ich ubezpieczenia. Aukcja 
jest prowadzona w języku polskim i zgod-
nie z polskim prawem przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Aukcjo-
ner ma prawo do dowolnego rozdzielania 
lub łączenia Obiektów oraz do ich wycofa-
nia z Aukcji bez podania przyczyn. Opisy 
zawarte w Katalogu Aukcji mogą być uzu-
pełnione lub zmienione przez Aukcjonera 
lub osobę przez niego wskazaną przed ich 
wystawieniem na Aukcję. Dom Aukcyjny 
zapewnia, że opisy katalogowe Obiektów 
wystawionych na Aukcji wykonane zosta-
ły w najlepszej wierze z wykorzystaniem 
doświadczenia i wiedzy fachowej pracow-
ników Domu Aukcyjnego oraz współpra-
cujących z Domem Aukcyjnym ekspertów.

3.  Udział w Aukcji – zasady ogólne.
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakcep-
towanie przez Licytującego zasad i warun-
ków Aukcji zawartych w niniejszym Re-
gulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń. 
Dom Aukcyjny ma prawo według swojego 
uznania odmówić dopuszczenia niektó-
rych Licytujących do udziału w Aukcji lub 
sprzedaży poaukcyjnej. 
Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować 
się przed Aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w Formularzu 
rejestracji oraz okazać dokument potwier-
dzający tożsamość (dowód osobisty lub 
paszport).
W przypadku powzięcia uzasadnionych 
wątpliwości Dom Aukcyjny ma prawo po-
prosić Licytującego (np. w celu sprawdze-
nia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fał-
szerstwa) o przedstawienie dodatkowych 
dokumentów lub pozyskać dane o Licytu-
jącym od osób trzecich.
Dane osobowe Licytującego są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej 
wiadomości Domu Aukcyjnego. 
O ile Licytujący nie zażyczy sobie inaczej, 
rachunek za zawarte umowy zostanie 
przesłany na adres podany przez Licytują-
cego w Formularzu rejestracji

4. Osobisty udział w Aukcji
Licytujący może wziąć osobisty udział 
w Aukcji. W tym celu Licytujący powinien 
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przybyć do siedziby Domu Aukcyjnego 
w dacie Aukcji określonej w Katalogu i po-
brać tabliczkę z numerem aukcyjnym, którą 
można otrzymać przy stanowisku rejestra-
cyjnym po wypełnieniu Formularza reje-
stracyjnego. Pracownik Domu Aukcyjnego 
dokonujący rejestracji ma prawo poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość Li-
cytującego. Bezpośrednio po zakończeniu 
Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem 
aukcyjnym, a w przypadku złożenia najko-
rzystniejszej oferty przyjętej przez Aukcjo-
nera odebrać potwierdzenie zawartych 
umów.

5.  Licytacja w imieniu Licytującego
Dom Aukcyjny może reprezentować Li-
cytującego na podstawie zlecenia licyta-
cji. Formularz rejestracji należy przesłać 
e-mailem na adres: galeria@polswissart.
pl lub zostawić osobiście w siedzibie 
Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę 
przed rozpoczęciem Aukcji. W przypadku 
złożenia zlecenia licytacji z limitem Dom 
Aukcyjny dokłada starań, by Licytujący za-
kupił Obiekt w możliwie najniższej cenie. 

6. Licytacja telefoniczna
Licytujący, którzy chcą brać udział w Au-
kcji za pośrednictwem środków bez-
pośredniego porozumiewania się na 
odległość, powinni przesłać Formularz re-
jestracji e-mailem na adres: galeria@pol-
swissart.pl lub zostawić osobiście w sie-
dzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na 
jeden dzień przed dniem Aukcji. Pra-
cownicy Domu Aukcyjnego połączą się 
z Licytującym przed rozpoczęciem Au-
kcji wybranych obiektów. Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za bark 
możliwości wzięcia udziału w Aukcji za 
pośrednictwem środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość w przy-
padku problemów z uzyskaniem połącze-
nia z podanym przez Licytującego nume-
rem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, 
że może rejestrować i archiwizować roz-
mowy telefoniczne z klientem, o których 
mowa powyżej.

7. Przebieg aukcji
Aukcja rozpoczyna się od prezentacji 
Obiektu i podania przez Aukcjonera ceny 
wywoławczej. Licytujący mają prawo skła-
dać swoje Oferty. O wysokości postąpienia 
decyduje Aukcjoner. Zakończenie Aukcji 
Obiektu następuje w momencie uderze-
nia młotkiem przez Aukcjonera i jest rów-
noznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
lub warunkowej umowy sprzedaży pomię-
dzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, 
który zaoferował najwyższą cenę przyjęta 
przez Aukcjonera. 
Ceny na Aukcji są podawane w złotych 
polskich.
Aukcjoner może w każdym momencie 
Aukcji wycofać dany Obiekt ze sprzedaży.
W przypadku powstania błędu bądź zaist-
nienia sporu co do wyniku Aukcji, Aukcjo-
ner może ponownie zaoferować Obiekt 
do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie 
inne działania, które uzna za racjonalne 
i stosowne. 

8. Płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego 
Oferty przez Aukcjonera zawarł z Do-
mem Aukcyjnym umowę sprzedaży jest 
zobowiązany do zapłaty ceny powięk-
szonej o Opłatę aukcyjną i ewentual-
nie Opłatę z tytułu “droit de suite” za 

zakupione Obiekty w terminie 7 dni od 
dnia Aukcji. W przypadku obiektów, które 
zostały sprowadzone spoza obszaru Unii 
Europejskiej (oznaczonych l), do Ceny 
Zakupu doliczona zostanie dodatkowo 
kwota VAT-u granicznego w wysokości 
8%. W przypadku zawarcia warunkowych 
umów sprzedaży termin na dokona-
nie płatności biegnie od chwili poinfor-
mowania Nabywcy przez Dom Aukcyj-
ny o zaakceptowaniu jego oferty przez 
właściciela Obiektu. Dom Aukcyjny jest 
uprawniony do naliczenia odsetek usta-
wowych za opóźnienie w płatności. Dom 
Aukcyjny przyjmuje następujące formy 
płatności: gotówka, karta płatnicza oraz 
przelew na rachunek bankowy:

Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie 
ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 
ING Bank Śląski: 
57 1050 1038 1000 0023 0543 9743 
SWIFT: INGBPLPW

9.  Płatność w walutach innych niż 
polski złoty

Wszystkie płatności są przyjmowane 
w polskich złotych. Na specjalne życze-
nie Licytującego i po wcześniejszym 
uzgodnieniu Dom Aukcyjny dopuszcza 
możliwość dokonania płatności w Euro, 
Dolarach amerykańskich lub funtach bry-
tyjskich. Wartość transakcji opłacanej 
w innej walucie niż polski złoty będzie po-
większona o opłatę manipulacyjną w wy-
sokości 1%. Przewalutowanie zostanie do-
konane po dziennym kursie kupna waluty 
obowiązującym w ING Banku Śląskiem 
w dacie zaksięgowania przelewu na ra-
chunku Domu Aukcyjnego.

10.  Przejście własności Obiektu  
na Nabywcę.

Własność Obiektu przechodzi na Nabywcę 
z chwilą zapłaty całej ceny powiększonej 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o Opłatę 
z tytułu “droit de suite”.

11.  Odbiór obiektów
Odbiór zakupionego na Aukcji Obiektu jest 
możliwy po dokonaniu przez Nabywcę za-
płaty całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite” oraz uregulowaniu innych 
wymagalnych zobowiązań wobec Domu 
Aukcyjnego.
Odbiór Obiektu powinien nastąpić w ter-
minie 7 dni roboczych od daty Aukcji. 
Po tym terminie Dom Aukcyjny przesyła 
wszystkie sprzedane Obiekty do magazy-
nu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz maga-
zynowania. Wielkość opłat będzie uzależ-
niona od operatora magazynu oraz rodza-
ju i wielkości Obiektu. Zaakceptowanie 
niniejszego regulaminu równoznaczne 
jest z zaakceptowaniem regulaminu spół-
ki magazynowej. 
Po upływie 7 dni roboczych od daty Au-
kcji na Nabywcę przechodzi ryzyko utra-
ty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, 
a także ciężary związane z takim Obiek-
tem, w tym koszty jego ubezpieczenia. 

12.  Postępowanie w przypadku  
opóźnienia lub braku płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 7 
dni roboczych od daty Aukcji nie uiści ca-
łej ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną 
i ewentualnie o Opłatę z tytułu “droit de 
suite” Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla in-
nych swoich praw może zastosować jeden 

lub kilka z poniższych środków prawnych: 
a)  przechować Obiekt w swojej siedzibie 

lub w innym miejscu na ryzyko i koszt 
Nabywcy;

b)  odstąpić od umowy sprzedaży bez ko-
nieczności wyznaczania dodatkowego 
terminu i zatrzymać dotychczas otrzy-
mane od Nabywcy środki finansowe 
na poczet pokrycia poniesionych szkód 
i utraconych korzyści;

c)  odrzucić zlecenia Nabywcy w przyszło-
ści lub zrealizować takie zlecenie pod 
warunkiem uiszczenia kaucji;

d)  naliczać odsetki ustawowe za opóźnie-
nie od dnia wymagalności do dnia za-
płaty całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite”;

e)  sprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie 
z Estymacjami i ceną minimalną ustalo-
ną przez Dom Aukcyjny. Jeżeli w wyni-
ku podjęcia powyższych działań Obiekt 
zostanie sprzedany za cenę niższą niż 
ta która została zaoferowana przez Na-
bywcę i przyjęta przez Aukcjonera na 
aukcji, wówczas będzie on zobowiązany 
do pokrycia Domowi Aukcyjnemu wyni-
kającej stąd różnicy 

f)  wszcząć postępowanie sądowe prze-
ciwko Nabywcy w celu odzyskania wie-
rzytelności;

g)  potrącić wierzytelności Nabywcy wzglę-
dem Domu Aukcyjnego z wierzytelno-
ścią Domu Aukcyjnego wobec tego Na-
bywcy, 

h)  zastosować prawo zastawu na innych 
Obiektach wstawionych przez takiego 
Nabywcę w komis.

13. Reklamacje
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
Nabywca będący osobą fizyczną ma pra-
wo zgłosić reklamację z tytułu niezgodno-
ści towaru z umową w terminie 1 roku od 
daty wydania Obiektu. Wobec Nabywców 
nie będących konsumentami Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych 
Obiektów.

14. Pozwolenie na export
Dom Aukcyjny nie zapewnia jakichkol-
wiek pozwoleń na wywóz Obiektów 
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 
W związku z powyższym Licytujący we 
własnym zakresie powinni się zoriento-
wać czy w razie potrzeby wywozu obiek-
tu poza granice Polski nie są wymagane 
dodatkowe pozwolenia. Zgodnie z usta-
wą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), wywóz 
określonych obiektów poza granice kra-
ju wymaga zgody odpowiednich władz; 
w szczególności dotyczy to obrazów star-
szych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000 
złotych. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzy-
skaniu nie uzasadniają odstąpienia od 
umowy sprzedaży ani opóźnienia w uisz-
czeniu całej ceny powiększonej o Opłatę 
aukcyjną i ewentualnie o Opłatę z tytułu 
“droit de suite”.

15. Dane osobowe Licytujących
Licytujący wyraża zgodę na przetwarza-
nie jego danych osobowych w celu udzia-
łu w Aukcji i w celach marketingowych 
zgodnie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. 

z 2014 r. poz 1182 ze zm.).
Administratorem danych osobowych Licy-
tujących jest Dom Aukcyjny.
Licytujący ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich popra-
wiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, na zasadach określonych 
w ustawie o ochronie danych osobowych.
Dom Aukcyjny oświadcza, że podanie da-
nych osobowych przez Licytujących jest 
dobrowolne, jednakże jest niezbędne 
w celu prawidłowego przebiegu Aukcji.

16. Rozstrzyganie sporów.
Wszelkie spory wynikłe na tle postano-
wień niniejszego Regulaminu oraz wszel-
kie spory wynikające z umów sprzedaży 
i warunkowych umów sprzedaży zawar-
tych na jego podstawie będą rozpatrywa-
ne przez Sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Domu Aukcyjnego.
Licytujący poddają się niniejszym jurys-
dykcji tego sądu. 

17. Obowiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu pol-
skiemu i zgodnie z nim będzie interpre-
towany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość 
uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym 
a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek 
wcześniejszą umowę czy porozumienie 
(czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Do-
mem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą 
materii objętych przedmiotem niniejszego 
Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Re-
gulaminu zostanie uznana przez sąd wła-
ściwy lub inny upoważniony podmiot za 
nieważną, podlegającą unieważnieniu, 
pozbawioną mocy prawnej, nieobowią-
zującą lub niewykonalną, pozostałe czę-
ści niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążą-
ce, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając 
w dobrej wierze zastąpią takie postano-
wienie postanowieniem ważnym i wyko-
nalnym, które będzie najpełniej oddawać 
ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 
Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych 
obiektów poza granice kraju wymaga 
zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o mu-
zeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. 
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo 
pierwokupu zabytków bezpośrednio na 
aukcji za kwotę wylicytowaną powięk-
szoną o opłatę aukcyjną i ewentualnie 
o Opłatę z tytułu "droit de suite"

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

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o prze-
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych po-
chodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2000r 
Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania 
danych osobowych nabywców dokonu-
jących transakcji w kwocie powyżej 15 
tysięcy euro.
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