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17 listopada 2021 (środa), 19:00

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

8 - 17 listopada 2021
poniedziałek – piątek, 11:00 – 19:00
sobota, 11:00 – 16:00

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Piękna 1a, Warszawa

K O O R D Y N AT O R Z Y

Tomasz Dziewicki
tel. 22 163 66 46, 735 208 999
t.dziewicki@desa.pl
Karolina Ciesielska-Sopińska
tel. 22 163 67 12, 668 135 447
k.ciesielska@desa.pl

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

zlecenia@desa.pl, 22 163 67 00

D O M A U KC YJ N Y
ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00
tel. 22 163 66 00, biuro@desa.pl
B I U RO O B S Ł U G I K L I E N TA
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 00, bok@desa.pl
B I U RO P R Z YJ ĘĆ
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 10, wyceny@desa.pl
W YCENY BIŻUTERII:
poniedziałek 11:00 - 15:00, środa 14:00 - 18:00, tel. 795 122 718, bizuteria@desa.pl
P UN K T W YDA Ń O B I EK TÓW :
poniedziałek – piątek 11:00 – 19:00, sobota 11:00 – 16:00, tel. 22 163 66 20, wydania@desa.pl
Z L EC E N I A A U KCYJ N E
przyjmujemy mailowo i telefonicznie tel. 22 163 67 00, zlecenia@desa.pl
W Y S TA W Y A U K C YJ N E
WSTĘP WOLNY
kalendarz wystaw dostępny na www.desa.pl
S E K R E TA R I AT Z A R Z Ą D U
Łukasz Wasilewski, tel. 22 163 66 65, 795 122 698, l.wasilewski@desa.pl

K O N TA B A N K O W E
mBank S.A. Swift: BREXPLPWMBK
PLN: 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002
EUR: 43 1140 2062 0000 2380 1100 1005
USD: 16 1140 2062 0000 2380 1100 1006

NIP: 5272644731 / REGON: 142733824 / KRS: 0000718495
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy 13 314 000 zł
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Karol Kosowski
Kierownik
k.kosowski@desa.pl
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Danuta Maciejewska-Bogusz
Kierownik projektów internetowych
d.maciejewska@desa.pl
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Kacper Tomaszkiewicz
Ekspert ds. projektów
specjalnych i klientów VIP
k.tomaszkiewicz@desa.pl
tel. 795 122 708

Elżbieta Kopeć
Redaktor strony desa.pl
e.kopec@desa.pl
tel. 502 994 227

DZ I A Ł FOTO

Wojciech Dziakowski
Radca Prawny
w.dziakowski@desa.pl
tel. 22 163 67 86, 664 981 452
Oliwier Nowak
Młodszy Prawnik
o.nowak@desa.pl
tel. 880 526 784
Daniel Obroślak
Kontroler
d.obroslak@desa.pl
tel. 539 906 833
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Małgorzata Kulma
Główna Księgowa
m.kulma@desa.pl
tel. 22 163 66 80
Marlena Ulejczyk
Zastępca Głównej Księgowej
m.ulejczyk@desa.pl
tel. 506 252 141
Katarzyna Krzyżanowska
Księgowa
k.krzyzanowska@desa.pl
tel. 538 052 090
Bożena Prusik
Specjalista ds. kadr i płac
b.prusik@desa.pl
tel. 787 923 322

Arkadiusz Kowalski
Grafik DTP
a.kowalski@desa.pl
tel. 788 269 944
Paulina Babicka
Grafik kreatywny
p.babicka@desa.pl
Damian Dubielis
Asystent Działu Marketingu
d.dubielis@desa.pl
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Jacek Wołoszczak
Młodszy specjalista ds. kampanii online
j.wołoszczak@desa.pl
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Marcin Koniak
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Fotograf
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Marek Krzyżanek
Fotograf
m.krzyzanek@desa.pl
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DZIAŁ
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Karolina Śliwińska
Kierownik Działu
k.sliwinska@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 795 121 575
Paweł Wątroba
Specjalista ds. obiektów
p.watroba@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 514 446 849
Paweł Wołyniak
p.wolyniak@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 506 251 934
Piotr Śledź
p.sledz@desa.pl
tel. 22 163 66 21, 795 121 561
Kamil Lisek
k.lisek@desa.pl
tel. 538 818 480
DZIAŁ IT
Piotr Gołębiowski
Kierownik Projektów IT
p.golebiowski@@desa.pl
tel. 502 994 225
Eryk Łakomy
Asystent ds. IT
e.lakomy@desa.pl
tel. 664 150 861

D E PA R TA M E N T S P R Z E D A Ż Y

M A ŁG O R Z ATA N ITN E R
Dyrektor Departamentu Sprzedaży
m.nitner@desa.pl
22 163 67 02, 514 446 892

M A JA L I P I E C
m.lipiec@desa.pl
22 163 67 07, 538 647 637

A L E KS A N D R A ŁU K A S Z E W S K A
a.lukaszewska@desa.pl
22 163 67 05, 664 981 465

MICHAŁ BOLKA
m.bolka@desa.pl
22 163 67 03, 664 981 449

KAROLINA CIESIELSKA–SOPIŃSKA
k.ciesielska@desa.pl
22 163 67 12, 668 135 447

JA D W I G A B EC K
j.beck@desa.pl
795 122 720

A L E KS A N D R A K A S P R Z Y Ń S K A
a.kasprzynska@desa.pl
506 252 031

KINGA SZYMAŃSKA
k.szymanska@desa.pl
698 668 221

TE RE S A S O L D E N H O F F
t.soldenhoff@desa.pl
506 251 833

J U L I A S ŁU P EC K A
j.slupecka@desa.pl
532 750 005

J U L I A N K LO N O W S K I
j.klonowski@desa.pl
880 334 402

J U L I A G O RL E W S K A
j.gorlewska@desa.pl
664 981 450

M A RT Y N A STO P Y R A
m.stopyra@desa.pl
889 752 333

N ATA L I A KO WA L E K
n.kowalek@desa.pl
880 334 401

DZ I A Ł ROZ L I C Z E Ń

U RS Z U L A P R Z E P I Ó RK A
Kierownik Działu
u.przepiorka@desa.pl
22 163 66 01, 795 121 569

M AG DA L E N A O ŁTA R Z E W S K A
m.oltarzewska@desa.pl
22 163 66 03, 506 252 044

B I U R O O B S Ł U G I K L I E N TA

J U ST Y N A P ŁO C I Ń S K A
j.plocinska@desa.pl
22 163 66 03, 538 977 515

W E RO N I K A Z A R Z YC K A
w.zarzycka@desa.pl
880 526 448

M I C H A L I N A KO M O RO W S K A
m.komorowska@desa.pl
22 163 66 05,882 350 575

O L I W I A S M O L A RE K
o.smolarek@desa.pl
22 163 66 200, 664 150 867

K A RO L I N A P U Ł A N EC K A
k.pulanecka@desa.pl
538 955 848

D E PA R TA M E N T P R O J E K T Ó W A U K C Y J N Y C H

I Z A RU S I N I A K
Dyrektor Departamentu
Projektów Aukcyjnych
i.rusiniak@desa.pl
22 163 66 40, 664 981 463

A RT U R D U M A N O W S K I
Zastępca Dyrektora Departamentu
Projektów Aukcyjnych
a.dumanowski@desa.pl
22 163 66 42, 795 122 725

A N N A S Z Y N K A RC Z U K
Kierownik Działu
Sztuka Współczesna
a.szynkarczuk@desa.pl
22 163 66 41, 664 150 866

J OA N N A TA RN AW S K A
Ekspert Komisji Wycen i Ocen
Sztuka polska XIX i XX w.
j.tarnawska@desa.pl
22 163 66 11, 698 666 189

M A RE K WA S I L E W I C Z
Starszy Specjalista
Sztuka Dawna, Grafika artystyczna
m.wasilewicz@desa.pl
22 163 66 47, 795 122 702

K ATA R Z Y N A Ż E B RO W S K A
Starszy Specjalista
Fotografia Kolekcjonerska
k.zebrowska@desa.pl
22 163 66 49, 539 546 701

M AG DA L E N A KU Ś
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa
m.kus@desa.pl
22 163 66 44, 795 122 718

C E Z A RY L I S O W S K I
Starszy Specjalista
Sztuka Użytkowa, Design
c.lisowski@desa.pl
22 163 66 51, 788 269 908

A L I C JA S Z N A J D E R
Specjalista
Sztuka Współczesna
Rzeźba i formy przestrzenne
a.sznajder@desa.pl
22 163 66 45, 502 994 177

S A M A NTA B E L L I N G
Specjalista
Sztuka Współczesna
Surrealizm i Realizm Magiczny
s.belling@desa.pl
539 222 774

PA U L I N A A DA M C Z Y K
Specjalista
Sztuka Dawna
Prace na papierze
p.adamczyk@desa.pl
22 163 66 14, 532 759 980

A N N A KO WA L S K A
Specjalista
Sztuka Współczesna
a.kowalska@desa.pl
22 163 66 55, 539 196 531

J OA N N A W O L A N
Specjalista
Sztuka Młoda i Najnowsza
j.wolan@desa.pl
538 915 090

M O N I K A Z A B I E ŁO W I C Z
Specjalista
Sztuka Uży tkowa
m.zabielowicz@desa.pl
664 981 453

AG ATA M AT U S I E L A Ń S K A
Specjalista
Sztuka Współczesna
Prace na papierze
a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50, 539 546 699

M I C H A Ł S Z A RE K
Specjalista
Sztuka Dawna
m.szarek@desa.pl
22 163 66 53, 787 094 345

JA N RY B I Ń S K I
Specjalista
Sztuka Dawna
j.r ybinski@desa.pl
880 525 282

U RS Z U L A P RU S
Rzeczoznawca Jubilerski
u.prus@desa.pl
507 150 065

PA U L I N A B RO L
Specjalista
Sztuka Młoda i Najnowsza
p.brol@desa.pl
539 388 299

O LG A W I N I A RC Z Y K
Specjalista
Komiks i Ilustracja
o.winiarczyk@desa.pl
22 163 66 54, 664 150 862

W I K TO R KO M O RO W S K I
Specjalista
Sztuka Wspó łczesna,
Grafika ar tystyczna
w.komorowski@desa.pl
788 260 055

TO M A S Z DZ I E W I C K I
Kierownik Działu
Sztuka Dawna
t.dziewicki@desa.pl
22 163 66 46, 735 208 999

J U L I A M ATE RN A
Kierownik Działu
Projekty Specjalne
j.materna@desa.pl
22 163 66 52, 538 649 945
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JULIUSZ KOSSAK
1824-1899
"Jan Skrzetuski pod Zbarażem", 1892
akwarela/papier, 35 x 27,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany l.d.: 'Juliusz Kossak | 1892'
na odwrociu nalepka z wystawy pośmiertnej artysty oraz napis własnościowy: 'Własność: Marta Skowrońska'
na odwrociu passe-partout opisany ołówkiem: 'Jan Skrzetuski | pod Zbarażem'
estymacja:
70 000 - 90 000 PLN
15 600 - 20 000 EUR
POCHODZENIE:

z historycznej kolekcji dr. Serafina Chmurskiego w Krakowie
zakup w antykwariacie Daes, Wrocław
kolekcja prywatna, Polska
WYSTAWIANY:

Wystawa pośmiertna Juliusza Kossaka, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 1899
LITERATURA:

Juliusz Kossak. Katalog dzieł objętych wystawą urządzoną staraniem Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie 1899
roku, Kraków 1899, nr kat. 146

„Ona nas ożywiła, ona naprawdę pokrzepiła nam serca, ona nie tylko wlała w nie
miłość dawnej rycerskiej Polski, nie tylko zburzyła w naszych umysłach pogląd
pesymistyczny, że na przeszłość Polski składają się same tylko cienie, ale nadto
rozpaliła w naszych duszach nowe zarzewie buntu przeciw niewoli. Wszyscyśmy usłyszeli w Trylogii dźwięki czterech pierwszych słów Pieśni Legionów,
którą wróg chciał w nas zagłuszyć, która nawet w niektórych duszach już zaczęła głuchnąć…”.
Ignacy Chrzanowski, cyt. za: Trylogia. Dziwne materii pomieszanie, katalog wystawy, Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku, Kielce 2014, s. 7

Jan Skrzetuski to jedna z głównych postaci „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Postać wzorowana na Mikołaju Skrzetuskim (ok. 1610-1673) to w Sienkiewiczowskim uniwersum ideał rycerza, chrześcijanina i patrioty, przyjaciel Zagłoby, adorator
Heleny Kurcewiczówny. Kossak przywołał tutaj legendarny epizod z powieści, w którym Skrzetuski ucieka z oblężonego przez Kozaków i Tatarów Zbaraża, przynoszą wieści królowi Janowi Kazimierzowi. Popularność Sienkiewiczowskiej „Trylogii”, pisanej
w latach 1882-1888, nie słabnie od blisko 140 lat. Od momentu publikacji pierwszego
odcinka „Ogniem i mieczem” w maju 1883 roku, „powieści z lat dawnych” włączane
są przez każde pokolenie do kanonu literackiego. Rozgrywające się na tle burzliwych
dziejów Rzeczpospolitej XVII stulecia książki Sienkiewicza powstały w końcu XIX stulecia, jak deklarował sam autor, „ku pokrzepieniu serc”. W przystępnej dla czytelnika,
przygodowej formie stanowiły nową lekcję patriotyzmu. Losy Skrzetuskiego, Heleny
Kurcewiczówny, Wołodyjowskiego, Bohuna czy Zagłoby były w kolejnych dekadach dodatkowo popularyzowane przez ekranizacje filmowe, przede wszystkim przez kasowy
film Jerzego Hofmana z 1999 roku. Juliusz Kossak był jednym z pierwszych artystów,
którzy ilustrowali hity wydawnicze Sienkiewicza.

1824

Juliusz Kossak urodził się 9 września 1824 w Wiśniczu Nowym k. Bochni. Był synem Michała i Antoniny z Sobolewskich.

1842

Początek studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim. Równolegle rozpoczyna naukę rysunku u Jana Maszkowskiego.

1844

Rozpoczyna wędrówkę po południowo-wschodnich rubieżach Polski (Podole, Wołyń, Małopolska i Ukraina) – ma możliwość
bezpośredniej obserwacji życia polskiego ziemiaństwa, dworków szlacheckich oraz studiowania rodzimego krajobrazu.
Zaczynają powstawać studia koni, sceny z polowań, przejażdżek, kompozycje z końmi w stadninach.

1843-1844

Początek znajomości z Piotrem Michałowskim. Kilkukrotnie odwiedził Michałowskiego w jego majątku w Bolestraszycach.
Spotkanie było ważnym czynnikiem dla ugruntowania się repertuaru motywów w malarstwie młodego artysty. W obrazach
Michałowskiego odnalazł to, co zaprzątało jego wyobraźnię: pełne życia konie i batalie.

1843-1855

Wybuch powstania styczniowego. Artysta pomaga powstańcom, przewożąc potajemnie broń. Wystawia „Stańczyka” (Muzeum
Narodowe w Warszawie), który zostaje dostrzeżony przez krytykę, co staje się pierwszym sukcesem Matejki.

1848
1849-1851
1852
1852-1853

Bierze udział w wydarzeniach Wiosny Ludów we Lwowie.
Spędził kilka miesięcy w Petersburgu. Miał okazję zapoznać się z malarstwem europejskim. Szczególne wrażenie wywiera
na nim malarstwo flamanda Adama Fransa van der Meulena.
Udaje się do Wiednia, gdzie przypuszczalnie uczy się w pracowni Ferdinanda Georga Waldmüllera.
Pierwszy pobyt w Paryżu, gdzie osiadł na kilka lat w 1855 roku.

1853

Powstaje „Bitwa pod Żółtymi Wodami” – podsumowanie osiągnięć artysty z pierwszego okresu twórczości.

1855

Ślub z Zofią Gałczyńską oraz wyjazd do Paryża – zaprzyjaźnił się z Józefem Brandtem, Henrykiem Rodakowskim i Leonem
Kaplińskim. W Luwrze kopiuje obrazy Ruysdaela, Rubensa, Tycjana.

31 XII 1856
1860

Na świat przychodzi Wojciech Kossak.
Powrót do Warszawy. Wynajmuje pracownię przy ul. Nowy Świat 14, od 1862 roku przy ul. Leszno w domu Brodowskich.

1862-1868

Kieruje działem artystycznym „Tygodnika Ilustrowanego” – zapełnia roczniki ilustracjami rycersko-szlacheckiej
przeszłości, dawnych ubiorów i uzbrojenia oraz sielskiego życia ziemiaństwa i ludu. Pracuje również dla „Kłosów” i
„Przyjaciela Dzieci”. W tym okresie ilustratorstwo staje się główną domeną jego twórczości. Przyczynia się do rozkwitu
ilustracji prasowej II poł. XIX w.

1868-1869

Kolejna podróż do Wiednia. Następnie przez 10 miesięcy studiuje w Monachium w pracowni znanego batalisty Franza
Adama – doskonali swoje umiejętności w zakresie malarstwa realistycznego.

1869
1871-1874

Jesienią osiedla się wraz z rodziną w Krakowie. Zamieszkał we własnym domu, Willi Wygoda – zwanym później Kossakówką.
Wraz z Józef Brandtem odbywa kilka wypraw artystycznych, między innymi po Galicji Wschodniej. Odwiedza również Bałtę i Chocim.

1869-1875

Po doświadczeniach w Monachium, Juliusz osiąga pełnię możliwości twórczych. W tym okresie powstają najlepsze prace
artysty. Doprowadza do mistrzostwa w technikę akwarelową. Powstają zarówno sceny realistyczne („Targ na Kleparzu”,
1868, MNW) oraz sceny historyczno-batalistyczne („Stanisław Rewera Potocki przyjmuje wyoraną buławę”, 1873, MNW).

1879

Od tego roku bierze czynny udział w życiu artystycznym Krakowa, angażuje się w inicjatywę mającą na celu powołanie do życia
Muzeum Narodowego. W 1883 został powołany do komitetu organizacyjnego.

11 IX 1886

Na świat przychodzi wnuk artysty, Jerzy Kossak.

1890

Z okazji czterdziestolecia pracy artystycznej otrzymuje medal Franciszka Józefa oraz paletę od przyjaciół-malarzy z Monachium.

1893

Powstaje cykl ilustracji do „Pieśni Legionów”.

3 II 1899

Juliusz Kossak umiera w Krakowie i zostaje pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Portret Juliusza Kossaka, fot. Wojciech Piechowski, ok. 1882, Biblioteka Narodowa w Warszawie, źródło: Biblioteka POLONA

JULIUSZ KOSSAK:
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
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JULIUSZ KOSSAK
1824-1899
Chorągiew pancerna, 1884
akwarela/papier, 26 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1884'
estymacja:
50 000 - 70 000 PLN
11 200 - 15 600 EUR
POCHODZENIE:

kolekcja prywatna, Polska

Twórczość akwarelowa zajmuje szczególne miejsce w dorobku Juliusza Kossaka.
Jednym w z pierwszych epizodów w jego artystycznej edukacji była trwająca 6 lat
wędrówka po wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej. W latach 1844-50 jeździł
po ziemskich majątkach w Małopolsce, na Podolu, Wołyniu i Ukrainie. Wówczas
zawarł znajomość w Piotrem Michałowskim i ok. 1844 krótko mieszkał w jego majątku
w Bolestraszycach. W tym okresie Kossak tworzył przede wszystkim końskie studia,
sceny przejażdżek, polowań, wyścigów, także wnętrza stajenne i widoki majątków.
Wówczas wypowiadał się głównie w technice akwareli. Także w późniejszych latach
uczynił tę technikę istotą swojego malarstwa. W kolejnych latach artysta przebywał
w Petersburgu, Wiedniu, czy Paryżu. Okresowo mieszkał to w Warszawie, to we
Francji. W 1869 roku sprowadził się do Krakowa i zamieszkał w willi, która później nazywana była „Kossakówką” i w której mieszkali także jego potomkowie, syn Wojciech
i wnuk Jerzy. Kossak wielokrotnie podejmował temat jeźdźca na paradnie kroczącym
albo kłusującym koniu, sytuując go na tle pejzażu i pola bitwy. Tego rodzaju wizerunki
były często wyobrażeniami wielkich postaci militarnej przeszłości Polski, np. księcia
Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki czy królów, generałów i hetmanów armii
Rzeczpospolitej. Kossak wielokrotnie malował swoiste typy, obrazy żołnierzy sławnych
formacji wojskowych. Wymienić można wizerunki ułanów czy grenadierów Królestwa
Polskiego, strzelców konnych, powstańców narodowych, egzotycznych farysów, kozaków, budrysów, hajduków, XVII-wiecznych lisowczyków czy husarię.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Głowa konia, 1920
olej/tektura, 44 x 35 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wojciech Kossak | 1920'
estymacja:
20 000 - 30 000 PLN
4 500 - 6 700 EUR

„Na popularność i wzięcie Wojciecha Kossaka jako człowieka
i malarza wpływała też w znacznym stopniu niecodzienna osobowość artysty. Wspaniałą postawę, rasową twarz, dystyngowane ruchy i całą ujmującą powierzchowność uzupełniał wdzięk osobisty,
ogłada towarzyska, sugestywny sposób mówienia, werwa i ogromne poczucie humoru (…). Zawołany ‘koniarz’ i pasjonowany
automobilista, namiętny brydżysta i wieczny uwodziciel, niezwykle sympatyczny i łatwy w obcowaniu z ludźmi, był powszechnie
lubiany i wszędzie chętnie widziany (…)”.
Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et. al] 1976, s. 32

31 XII 1856
1871

1874

1875
1876-1877
1874
11 IX 1886

1886-1887

Wojciech Kossak przychodzi na świat w Paryżu, jako syn Juliusza i Zofii z Gałczyńskich.
Przerywa naukę w gimnazjum w Krakowie i podejmuje studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Uczy się między innymi pod
kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Na krakowskiej uczelni kształci się do 1873 roku.
Wyjeżdża na studia do Monachium. W tamtejszej Akademii studiuje przez 2 lata. Jego nauczycielami są Alexander
Strähuber, Alexander Wagner i Wilhelm Lindenschmit. Pozostaje w bliskich kontaktach z polską kolonią, m.in. Józefem
Brandtem – to od niego, oraz ojca Juliusza, w dużym stopniu przejął zamiłowanie do malarstwa batalistycznego i tematyki
historyczno-patriotycznej.
Odbywa roczną służbę wojskową w krakowskim pułku ułanów, która zapewniła mu źródło inspiracji dla tematyki obrazów
związanych z manewrami, paradami, wizerunkami jeźdźców i koni.
Odbywa dalsze studia w Paryżu w École des Beaux-Arts. Nauki pobiera w klasie u Leona Bonnata i Alexandre’a Cabanela.
Bierze ślub z Marią Kisielnicką i osiada w rodzinnym domu „Kossakówce”.
Narodziny Jerzego Kossaka w Krakowie.
Powstaje „Olszynka Grochowska”. Wojciech Kossak dołącza do ojca i zapisuje się w dziejach polskiej sztuki jako czołowy
reprezentant malarstwa historyczno-batalistycznego. Wytycza się główny zakres tematyczny prac Wojciecha Kossaka:
epopeja napoleońska, powstanie listopadowe. W późniejszym etapie zostanie wzbogacona o sceny walka o niepodległość
w trakcie I Wojny Światowej i kampanią 1920 roku.

1890

Osiąga pierwszy z międzynarodowych sukcesów: wyróżnienie na Paryskim Salonie. 9 lat później zdobędzie złotym medal na
międzynarodowej wystawie sztuki w Berlinie (1899) za obraz „Bitwa pod Zorndorf w 1758 r.” namalowany na osobiste zamówienie
cesarza Wilhelma II.

1892

Otrzymuje nagrodę im. Probusa Barczewskiego za obraz „Wspomnienie lat dziecinnych” z 1891 roku. Po raz drugi tę nagrodę
otrzyma w 1914 roku za obraz „Bateria w ogniu” z 1913 roku.

1893-1894

Powstaje pierwsza panoram: „Racławice”, wykonana wspólnie z Janem Styką, Teodorem Axentowiczem, Tadeuszem
Popielem, Zygmuntem Rozwadowskim, Janem Stanisławskim, Włodzimierzem Tetmajerem i Wincentym Wodzinowskim –
wystawiona we Lwowie z okazji setnej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej.

1895

Wyjeżdża do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem maluje panoramę: „Przejście Napoleona I przez Berezynę w 1812 r.”,
wystawioną następnie w Berlinie (1896), Warszawie (1898), Krakowie, Kijowie (1900) i Moskwie (1901). Sukces związany
z dziełem, zapewnia mu uznanie m.in. cesarza Wilhelma II, który przydziela mu pracownię w swoim zamku Monbijou.
Od tego czasu artysta mieszka w Berlinie, często udając się do Krakowa i Zakopanego. Mecenat cesarza trwa do 1902 roku.

3 II 1899

Juliusz Kossak umiera w Krakowie.

1900

Odbywa wraz z Michałem Wywiórskim podróż do Hiszpanii i Egiptu, gdzie zbiera materiały do panoram: „Samosierra”
oraz „Bitwa pod Piramidami”.

1901

Otrzymuje Legię Honorową.

1902

Wraca na stałe do Krakowa. Powodem opuszczenia Berlina był między innymi wzrost antypolskich nastrojów w Niemczech.

1903-1904

Skuszony wieloma dochodowymi zleceniami, pracuje w Wiedniu.

1905

Zachęcony zamówieniami na intratne portrety, udaje się do Londynu.

1906

Zdobywa złoty medal na wystawie w Monachium.

1908

Zakłada grupę „Zero”, sprzeciwiającą się hegemonii i kontestującą dominującą pozycję artystyczną Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”.

1909

Zostaje członkiem dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, by w 1913 objąć prezesurę, którą sprawował do 1916 roku.

1915

Zostaje zmobilizowany do armii austriackiej, przydzielony do służby w sztabie w Warszawie. W tym samym roku zostaje powołany
na stanowisko profesora malarstwa batalistycznego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, funkcję tę pełnił do 1919 roku, nawet
w trakcie służby wojskowej.

1920

Pierwsza podróż do Stanów Zjednoczonych. Udaje się tam jako kurier dyplomatyczny rządu polskiego. W latach dwudziestych
i trzydziestych odbywa jeszcze kilka podróży za Atlantyk, gdzie wykonuje głównie wizerunki znanych osobistości i działaczy
polonijnych.

1921

Otrzymuje pracownię w Warszawie, w hotelu Bristol.

1928

Zostaje członkiem honorowym Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

1939

W momencie wybuchu II Wojny przebywał w Krakowie, gdzie już po wkroczeniu Niemców, po raz drugi został mianowany prezesem TPSP,
starając się sprawować opiekę nad dziełami sztuki i artystami.

29 VII 1942

Wojciech Kossak umiera w Krakowie i zostaje pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Wojciech Kossak, fot. Jules Mien, wyd. Salonu Malarzy Polskich, 1901, Biblioteka Narodowa w Warszawie, źródło; Biblioteka POLONA
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Odwrót spod Moskwy, 1926
olej/płótno naklejone na tekturę, 50 x 51 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wojciech Kossak | 1926'
estymacja:
20 000 - 30 000 PLN
4 500 - 6 700 EUR

Wojciech Kossak wielokrotnie powracał do rozsławionej i pełnej rozmachu kompozycji, którą była Panorama Berezyńska malowana na przełomie 1893 i 1894 roku.
Przykładem owego „powrotu” jest prezentowana na aukcji praca. Ukazuje ona epizod
z wojen napoleońskich, którym był odwrót spod Moskwy. Oznaczał on klęskę całej
kampanii rosyjskiej i wiązał się z wielkimi stratami w ludziach z powodu zimna
i głodu. Warto zastanowić się nad powodem, dla którego malarz zdecydował się na
utrwalenie tego pozbawionego wszelkiej chwały epizodu. W kampanii rosyjskiej brało
udział blisko 90 tysięcy Polaków. Z postacią Napoleona i z samą kampanią rosyjską
wiązano duże nadzieje niepodległościowe. Nie dziwi zatem powszechna mobilizacja
Polaków oraz zapał, z którym wstępowano w szeregi napoleońskie. Wyprawa pod
Moskwę, mimo że zakończona klęską, była oznaką patriotyzmu i odwagi, opiewaną
w sztuce i pieczołowicie przechowywaną przez naród pamięcią historyczną konieczną
w walce o niepodległość. Wojciech Kossak, zwany Sienkiewiczem palety, wybrał zatem
moment, który łączy się z szerszą narracją o charakterze patriotycznym. Monografista
artysty, Kazimierz Olszański, zwrócił uwagę, że równoprawnymi, a czasem wręcz
dominującymi, wartościami dla waloru estetycznego w twórczości Wojciecha Kossaka
były funkcje dokumentalno-historyczne i społeczno-wychowawcze. Podkreślał, iż:
„Posiadał Kossak wielką biegłość techniczną, dynamiczny temperament, niewyczerpaną wyobraźnię i ogromną łatwość kompozycji. Dobrze charakteryzował różne postacie
historyczne oraz sylwetki i fizjonomie żołnierskie. Nie znajdziemy na jego płótnach
manekinów ubranych w mundury, o ruchach marionetek. Żołnierze jego są żywi, zawsze naturalni, w chwilach tragizmu mają w sobie spokój, są twardzi i nieustraszeni,
bez cienia pozy, melodramatu czy teatralnego patosu. Tak jest w panoramie Berezyny,
w sławnej Olszynce, w Raszynie i w mnóstwie epizodów. Od stoickiego bohaterstwa
piechoty przerzucał się artysta do zapamiętałych szarż ułańskich, w których – przy
świetnym wyczuciu bitwy, żołnierza i konia był niezrównany” (Kazimierz Olszański,
Wojciech Kossak, Wrocław 1990, s. 51).
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Ułan z koniem, 1923
olej/płótno, 56 x 50 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Wojciech Kossak 1923'
opisany na odwrociu: 'Moją ręką malowane | Wojciech Kossak'
estymacja:
30 000 - 40 000 PLN
6 700 - 8 900 EUR

Wojciech Kossak wzrastał w tradycjonalistycznym środowisku, a kultywowane
w rodzinnych kręgach wartości patriotyczne silnie wpłynęły zarówno na życiową, jak
i artystyczną postawę tego twórcy. Malarstwo rodu Kossaków całą swoją mocą oddziaływania związane jest z Polską i polskością w ogóle. Kluczową rolę w kompozycjach
przedstawicieli klanu odgrywa historia, na tle której ukazywana jest siła narodowego
oręża. Sztuka Kossaków była w czasach zaborów medium gloryfikującym narodowe
ideały. Jak się okazało spełniała ona swą doniosłą rolę nawet w czasach, w których
wolność była już faktem, a nie tylko mglistą wizją. W obrazach Juliusza niemałą rolę
odgrywała batalistyka i co naturalne, sylwetki koni. Wojciech, a za nim także Jerzy, dodatkowo pogłębili obszar zainteresowań tematycznych wprowadzając i eksplorując obszar ludowości oraz rzeczywistość ziemiańskiego dworu. Wojciech Kossak największą
popularność zdobył jako wybitny batalista i twórca osławionych w epoce panoram. Już
w początkach XX stulecia tworzył on sceny rodzajowe odwołujące się bezpośrednio
do kultury polskiej wsi. Przedstawienia te zdominowały jednak jego artystyczne œuvre
dopiero później, w latach 20. i 30. To wówczas w krakowskiej Kossakówce prężnie
działała rozbudowana pracownia zatrudniająca licznych twórców. „W okresie tym
w twórczości Wojciecha przeważają portrety i mniejszego formatu obrazy, najchętniej
poszukiwane przez kunsthändlerów, z motywem konia, ułana i dziewczyny; płócien
batalistycznych o większych rozmiarach było mniej” (Kazimierz Olszański, Wojciech
Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 35). W kręgu Kossaków wypracowane
zostały liczne warianty rodzajowego przedstawienia, w którego strukturze wojskowi,
wiejskie dziewczęta i konie odgrywają główne role. Płótna Wojciecha i Jerzego przedstawiają spotkania ułanów i chłopek przy studniach, jak i rozmowy prowadzone przy
płotach. Wielokrotnie niewielkie oddziały przy wodopoju napotykają kobiety robiące
pranie w rzece. Tłem dla scen kreowanych przez Kossaków stają się nierzadko lasy
i rozległe pola. Akcja przedstawień toczy się również często, jak w prezentowanej w katalogu pracy, we wsi, a na dalszych planach pojawiają wówczas kryte strzechą chaty.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Postój pod wsią Brylowa - fragment panoramy Berezyna, 1894-1896, 1907
olej/płótno, 148 x 126 cm
sygnowany p.d.: 'Wojciech Kossak'
estymacja:
150 000 - 250 000 PLN
33 400 - 56 000 EUR

„10 stycznia o godz. 9.30 przybył cesarz Wilhelm z żoną i świtą
obejrzeć panoramę (zabawili godzinę mimo mrozu). (...) o figurach Kossaka powiedział cesarz, że oprócz niego i Detaille’a nie
zna nikogo w sztuce europejskiej, kto by taką rzecz potrafił wykonać z taką znajomością tematu”.
„Kraj” 1896, nr 3, z. 19 (31 I 1896)

Praca nad nieistniejącą już dziś panoramą „Przejście armii Napoleona przez Berezynę” to jedna z najciekawszych kart w historii polskiego malarstwa końca XIX
wieku. Przy jej realizacji zebrali się wybitni malarze, grający pierwsze skrzypce
– pomysłodawca Julian Fałat (autor śnieżnego pejzażu) i Wojciech Kossak (twórca
grup figuralnych). Ich pomocnikami byli Michał Gorstkin Wywiórski, Kazimierz
Pułaski, Antoni Piotrowski oraz Jan Stanisławski. Celem autorów było zobrazowanie jednego z najdramatyczniejszych wydarzeń XIX wiecznej historii – odwrotu
Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy w szczególnie dramatycznym momencie.
Wielkie ludzkie rzesze przekraczają rzekę w dwóch miejscach – po pospiesznie
skleconych mostach. Paniczna przeprawa jest tym spowodowana, że po drugiej
stronie na Francuzów naciera wojsko rosyjskie. Powoduje to panikę wśród
pchających się na mosty. Ludzie wzajemnie się tratują, część wpada do lodowatej
wody, a pod jedną z przepraw zaczynają pękać pale. Strona bliżej obserwujących ukazywała wiele epizodów, wśród których najznaczniejszym było palenie
sztandarów przed Napoleonem. Siedzący na bębnie cesarz przygląda się gorzko
tej czynności, mającej uniemożliwić zdobycie tego cennego trofeum przez Rosjan.
Prezentowana scena – przemalowana w 1907 roku przez Wojciecha Kossaka – to
kompozycja z sekcji przedstawiającej „escadron sacré”, uformowany jedynie z oficerów oddział, który służył w Wielkiej Armii tylko podczas powrotu z kampanii
rosyjskiej. Dużą część kompozycji artysta poświęcił właśnie tej formacji, która
zatrzymała się pod wsią Brylowa nad rzeką Berezyna. Prezentowany fragment
pochodzi z jej skrajnej, lewej części.
Warto choćby nakreślić zajmującą historię tworzenia panoramy berezyńskiej
i wyjaśnić powód, dla którego w 1907 roku całość została podzielona na mniejsze
kompozycje i poddana specyficznemu „rytuałowi” przemalowywania. Pomysł
malowania tej panoramy zrodził się pierwotnie w środowisku monachijskim
jednak tam nie został zrealizowany. Stało się tak między innymi dlatego, że
malowanie panoramy było poważnym przedsięwzięciem, angażującym znaczny
nakład pracy i wymagający dużych sum pieniędzy. Potrzebne one były nie tylko
na opłacenie ludzkiej pracy, ale również wynajęcie rotundy, w której malowano
i eksponowano panoramę. Im bliżej centrum miasta znajdowała się taka rotunda
tym nakłady były wyższe. Pomysłodawcą „Przejścia armii Napoleona przez
Berezynę” był Julian Fałat, który zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka,
który już wówczas miał za sobą malowanie panoramy racławickiej. Ten duet był
pomyślany znakomicie: „Wybraliśmy Berezynę [jako temat], mnie dającą pole
figuralne najbogatsze, jakie wymarzyć sobie można, Fałatowi zaś śniegi, które tak
rozumie i doskonale maluje” (Wojciech Kossak, Wspomnienia, Warszawa 1971, s.
103). „Berezyna” ze względów finansowych powstawała w Berlinie, w którym od
dziesięciu lat rezydował Fałat. Nim przystąpiono do prac Wojciech Kossak wybrał
się na miejsce zdarzeń i wybrał punkt, z którego widz panoramy miał patrzyć na
wymalowaną historię. Sporządził szereg notatek i szkiców, potem uzupełniając
to jeszcze studiami broni i ubioru czasów napoleońskich. Ten gigantyczny obraz
(1 800 m2) malowało kilku artystów przez 14 miesięcy. Z początku harmonijna
współpraca Kossaka z Fałatem, przerodziła się stopniowo w konflikt. Jednym
z powodów była kwestia autorstwa całości. Kossak, mający poczucie krzywdy po
panoramie racławickiej, którą uważano za malarską zasługę Jana Styki był przeczulony na tym punkcie. Julian Fałat, powołany w tym czasie na rektora Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie musiał często opuszczać Berlin, by organizować
życie na uczelni. Kossak natomiast przebywał w Berlinie i malował.
W końcu 1 kwietnia 1896 roku otwarto panoramę dla berlińskiej publiczności.
Po pewnym czasie przejechała do Warszawy, gdzie odniosła wielki sukces. Potem
była jeszcze pokazywana w Kijowie i w Moskwie, wszędzie spotykając się z uznaniem. W międzyczasie konflikt między dwoma głównymi protagonistami „Berezyny” doprowadził do pojedynku (1900). Powodem była nie tylko panorama,
ale jeszcze między innymi artystyczna rywalizacja o względy cesarza Wilhelma
II. Na szczęście dla polskiej sztuki pojedynek zakończył się bezkrwawo. Konflikt
miał jednak potem, jak się zdaje, wpływ na losy panoramy. Gdy ta skończyła swoje
tournée, Wojciech Kossak próbował sprzedać całość do Ameryki. Wobec niepowodzenia, w 1907 roku pociął całość na oddzielne kompozycje, przemalowując
partie pejzażowe – jakby chcąc ostatecznie pożegnać się z niebezpieczeństwem
uznania „Berezyny” za dzieło Juliana Fałata.

Escadron sacré, wieś Brylowa - część panoramy (1896), prezentowana kompozycja w prawym skraju, za: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1976, il. 52
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Szkoła jazdy Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1883
olej/płótno, 80 x 63 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wojciech Kossak | 1883'
inny tytuł historyczny: Królewska ujeżdżalnia za czasów Stanisława Augusta
na odwrociu papierowa karta z orzeczeniem autentyczności Feliksa Kopery
z dn. 22 grudnia 1945 roku
estymacja:
380 000 - 500 000 PLN
85 000 - 111 000 EUR
POCHODZENIE:

zakup w prywatnej galerii sztuki w Bielsku-Białej, 1992
kolekcja prywatna, Polska
LITERATURA:

Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1976, s. 13 (wzmiankowany)

Prezentowana „Szkoła jazdy Stanisława Augusta Poniatowskiego” to niezwykłe dzieło w oeuvre malarza. Wczesne jego prace, powstałe w latach 70. i 80.
XIX stulecia, zdradzały jeszcze ślady akademickiej edukacji (studia z odlewów
i fizjonomiczne) oraz wpływu lokalnego środowiska, czy to paryskiego, czy to monachijskiego. Dosadna szczegółowość jego obrazów z tego czasu może wiązać się
z wpływem jednego z najpopularniejszych malarzy tamtych czasów, Jean’a Louisa
Ernesta Meissoniera, a tematyczne wycieczki w stronę XVIII wieku to dowód na
wpływ popularnych wśród polskich monachijczyków „zopfów”.
W 1883 roku po pięcioletnim pobycie w Paryżu Kossak osiadł w Krakowie. Światowa stolicy sztuki przyniosła młodemu artyście rozczarowanie. Tak pisał do rodziców w Polsce: „Smutne życie w tym Paryżu, jak się trzeba dobijać czegoś. Mnie
już ręce opadają. Jeżeli tego roku nie dostanę une mention honorable, to wolę się
w Wiedniu zainstalować. Tam mogę jako peintre militaire i portrecista daleko
prędzej sobie sytuację zrobić. Pracuję teraz, żeby móc wyjechać po otwarciu
Salonu i nie przyjadę na przyszły rok do Paryża, nie mając pięciu tysięcy franków
pewnych” (cyt. za: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et. al] 1976,
s. 11). Kossak zresztą zyskał pewną sławę w związku z paryskim Salonem 1882
roku, kiedy to niezadowolony z ekspozycji swojego obrazu wyciął kompozycję
z ram podczas jej publicznej ekspozycji.
Stabilizacja Kossaka po powrocie do ojczyzny wiązała się właśnie ze wskazaną
zmianą (a może ostatecznym ugruntowaniem) tematyki – zwrócił się w stronę
historycznego malarstwa batalistycznego – oraz małżeństwem z Marią z Kisielnickich w 1884 roku. Dużych rozmiarów kompozycje historyczno-militarne zaczęły
odnosić pierwsze duże sukcesy, przede wszystkim, jak przewidywał Kossak,
w Wiedniu. Z tytułów obrazów w lat 80. XX wieku (jedynie rzadko zachowanych)
dowiadujemy się o „polskim” zwrocie w jego twórczości: historia XVII stulecia,
lecz przede wszystkim bitwy powstania listopadowego (na czele z Olszynką
Grochowską) to nowy, ulubiony temat jego prac.
Ciekawie na tym tle prezentuje się „Szkoła jazdy Stanisława Augusta Poniatowskiego”, kiedy to Kossaka tworzy historyczną fantazję z czasów panowania ostatniego króla, w oparciu o „koński” temat. Malarz przedstawił wnętrze historycznej
ujeżdżali (maneżu), faktycznie istniejącej w Warszawie od czasów saskich, tutaj
zapewne wzorując się na architekturze ujeżdżalni Jakuba Kubickiego wybudowanej przy ulicy Królewskiej (1819-1823). Wnętrze zyskało królewskiej atrybuty:
w tle, na ścianie czołowej widzimy królewski herb unoszony przed dwa anioły, po
stronie lewej balkon z namiotem z purpurowej tkaniny. Precyzyjnie wykonstruowane geometrycznie wnętrze Kossak wypełnił licznymi figurami postaci, które,
zarówno przypatrują się jeździe, jak i uczestniczą w nauce jazdy konnej. Malarz
posłużył się kontrastem światłocieniowym, za pomocą którego wydobył odpowiednie elementy kompozycji. Za pomocą światła padającego z dużych okien
budowli szczególnie wyeksponował amazonkę przejeżdżającą pod balkonem oraz
towarzystwo na nim zasiadające.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Z depeszą, 1900
olej/płótno naklejone na tekturę, 52 x 42 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'WKossak 1900'
estymacja:
130 000 - 180 000 PLN
29 000 - 40 000 EUR
LITERATURA:

porównaj: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1976,
nr kat. 120 (Z depeszą, 1897)

„(…) częste podejmowanie w okresie berlińskim polskich tematów
wypływało z najszlachetniejszych pobudek artysty i było pewnego
rodzaju manifestacją jego uczuć patriotycznych. Zaostrzająca się,
wroga Polsce polityka, tragiczne wydarzenia Wrześni oraz antypolska mowa Wilhelma II w Malborku w roku 1902 sprawiły, że
Kossak zdecydował się opuścić Berlin, mimo stałych i nęcących
zamówień”.
Janina Zielińska, Juliusz, Wojciech, Jerzy Kossakowie, Warszawa 1988, s. 64

Wojciech Kossak, Przełom rosyjskich pozycji, 1907,
pocztówka, wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich,
Biblioteka Narodowa w Warszawie, źródło: Biblioteka Polona

Jacek Malczewski, Portret Wojciecha Kossaka z Belloną, 1903, kolekcja prywatna
źródło: DESA Unicum

W 1895 roku Wojciech Kossak dotarł do Berlina, w którym osiadł na
następnych parę lat. W tym czasie pisał do żony: „Jestem tu tylko po to, aby
pracować i zarobić pieniądze“. Okres ten to czas sławy, uznania i prosperity
finansowej Kossaka. W swoim berlińskim atelier przyjmował bogatych
zleceniodawców i stworzył z Julianem Fałatem kolosalną „Panoramę
Berezyny”. Wtedy zyskał mecenasa w postaci cesarza Wilhelma II, który
odwiedził pawilon panoramy w centrum Berlina. W 1897 roku cesarz
zaprosił artystę na jesienne manewry wojskowe i podarował mu pracownię
w należącym do Hohenzollernów pałacu Monbijou. Artysta pracował dla
cesarza nad wielkoformatowymi pracami dotyczącymi historii Prus, a rozgłos przyniosła mu „Bitwa pod Zorndorf” (Bitwa pod Sarbinowem – epizod
z wojny siedmioletniej i starcie wojsk Fryderyka Wielkiego z Rosjanami)
stworzony w 1899 roku.
W Polsce opinia publiczna darzyła Kossaka mieszanymi uczuciami.
Najbardziej radyklani uważali go za zdrajcę, będącego na usługach zaborcy.
Już na początku XX stulecia malarz czuł się w Berlinie obco. W 1900 roku
urząd kanclerza objął Bernhard von Bülow, który wprowadził antypolską politykę. Eskalacją tej tendencji było wystąpienie wiosną 1902 roku Wilhelma
II w Malborku z okazji restauracji zamku wysokiego. Zwrócił się do rycerzy
zakonu joannitów, ubranych w krzyżackie płaszcze: „Już wystarczy! Polska
buta za bardzo dotknęła Niemcy”. Kossaka nie było wówczas na zamku, lecz
uczucia, które towarzyszyły mu w tych dniach, opisał we wspomnieniach,
wydanych po raz pierwszy w 1913 roku: „Gdy nieco odetchnąłem, błogosławiłem w duchu mój instynkt, że mnie nie zawiódł i ustrzegł od słuchania
tej mowy. Zastanawiałem się nad tym, co bym był zrobił po tej mowie,
gdybym był pojechał. Byłbym z pewnością powstał, ukłonił się

cesarzowi i wyszedł prosto na dworzec kolei, a tam wskoczył do najpierwszego pociągu, idącego w którąkolwiek stronę, aby z tego przeklętego
gniazda krzyżackiej nienawiści uciec jak najprędzej” (Wojciech Kossak,
Wspomnienia, Warszawa 1971, s. 207). Malarz opuścił Berlin i wrócił do
rodzinnego Krakowa. Zakończył się okres międzynarodowej sławy, co symbolicznie komentował Jacek Malczewski w znanym „Portrecie Wojciecha
Kossaka z Belloną” (1903, kolekcja prywatna).
Tematyka związana z powstaniem listopadowym przyniosła Kossakowi zasłużoną sławę w kluczowych dla jego kariery latach 80. XIX wieku. Malarz
przedstawił wówczas walkę 4. pułku piechoty liniowej o lasek olszynowy na
przedpolach Warszawy 25 lutego 1831 roku. Obraz wielokrotnie reprodukowano, a zniszczony w 1915 roku oryginał Kossak w późniejszych latach
powtarzał w zmienionych, mniejszych wersjach. Także sukces Berezyny
spowodował, że na ziemiach polskich Kossak, oprócz Matejki, był pod koniec XIX wieku jednym z najpopularniejszych twórców. Duże obrazy i panoramy to jedna gałąź jego twórczości, druga to kameralne obrazy o tej samej,
historycznej tematyce. Do tego typu należy prezentowane „Z depeszą”,
ujęte przez Kazimierza Olszańskiego w monografii Kossaka po raz pierwszy
w 1897 roku, spopularyzowane w formie pocztówki na podstawie wersji
z 1907 roku. Trzech żołnierzy rosyjskich zostaje napadniętych przez ułana,
który siecze ich, chcąc doręczyć depeszę. Dynamikę przedstawienia Kossak
zwielokrotnił, stosując silne napięcia kompozycyjne oraz wypełniając kadr
licznymi elementami. Na widzach przełomu wieków widowiskowe wrażenie
musiała czynić lecąca przez przestrzeń czapka ułańska. Wszystko dzieje
się na tle wiejskiej zagrody, które wkrótce stanie się ulubioną przestrzenią –
tłem licznych kompozycji artysty.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Przejście przez las, 1919
olej/deska, 58 x 47 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Wojciech Kossak | 1919'
na odwrociu stempel Składu Papieru Reginy Aleksandrowicz w Krakowie
estymacja:
70 000 - 90 000 PLN
15 600 - 20 000 EUR

„Zakopane i Tatry, dokąd zaczął jeździć już od 1880 r. i gdzie
spędzał prawie każde wakacje, były jego ulubionym miejscem
wypoczynku i obcowania z przyrodą. Chodził po górach jeszcze
z T. Chałubińskim i plejadą pierwszych taterników (…)”.
Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et. al] 1976, s. 15

Prezentowane dzieło to urokliwe studium leśnej przyrody.
Leśna głębina zostaje tutaj przedstawiona jako ostoja
spokoju oraz matecznik rodzimej przyrody, co hiperbolizuje Kossak przez naturalistyczne ujęcie powalonego
drzewa z korzeniami, niczym z obrazów Józefa Chełmońskiego („Puszcza litewska”, 1907, kolekcja prywatna albo
„Wykroty leśne”, 1902, Muzeum Narodowe w Warszawie).
Góralski przewodnik prowadzi tutaj grupę Legionistów
przez leśne ostępy, w czym Kossak daje upust swojej pasji
dla tatrzańskich wycieczek oraz zainteresowaniu tematyką
legionową. W przededniu wybuchu Wielkiej Wojny Kossak
został zmobilizowany w stopniu rotmistrza do armii austriackiej i służąc na froncie lubelskim nadal oddawał się
malowaniu. W 1915 roku złożył rezygnację z armii, chcąc
wstąpić do Legionów, której jednak nie przyjęto. W latach
1915-1919 prowadził w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych
pracownię malarstwa batalistycznego, a jego służba w ten
sposób przerwana była pobytami w Krakowie i Zakopanem.
Od 1918 roku wstąpił do armii polskiej, stając się ostatecznie „malarzem nadwornym wojska polskiego”, jak to
określał Kazimierz Olszański. Jak pisał badacz: „(…) mógł
nareszcie ujrzeć to wytęsknione wojsko w rzeczywistości,
nie tylko wyobraźni malarskiej. Malował więc – zawsze
z doskonałym wyczuciem i temperamentem – bitwy, żołnierzy i konie w nieprzeliczonych kompozycyjnie ujęciach,
owe patrole, zwiady i rekonesanse, alarmy i pobudki,
utarczki, ataki, potyczki i szarże, pogonie i pościgi, pobojowiska i zgliszcza, rannych, zabitych i jeńców, to znów
umizgi i zaloty ułanów do dziewczyn, a nade wszystko
konie, nieodłącznych towarzyszy żołnierzy (…)” (Kazimierz
Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et. al] 1976, s. 37).
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Zwiad kawaleryjski, 1917
olej/deska, 39 x 49 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wojciech Kossak | 1917'
na odwrociu papierowe nalepki z liczbami '199'
oraz '114.' oraz opisany ołówkiem
estymacja:
70 000 - 90 000 PLN
15 600 - 20 000 EUR

„Umiejętność obserwacji, doskonała znajomość formy (tworzywa),
ogromna łatwość i biegłość operowania tą formą, pozwalały mu
na dowolne nią żonglowanie. Stąd u Kossaka ta szeroko pojęta
plama, energicznie i z rozmachem prowadzona linia, śmiałe
i pewne pociągnięcia pędzla”.
Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Warszawa 1990, s. 50-51
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
W pościgu, 1941
olej/płótno, 50,3 x 40 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Wojciech Kossak | 1941'
na odwrociu pieczęć lakowa z herbem
opisany na krośnie malarskim: '50 x 40 p. CHMIEL'
estymacja:
30 000 - 40 000 PLN
6 700 - 8 900 EUR

„Świętej iskry talentu można tak samo dopatrzyć się u Ingresa, jak
u Matisse’a, u Courbeta tak samo, jak u Gérôme’a; można osobiście woleć Chełmońskiego od Matejki, albo vice versa, gdy się
jednak prawdziwie sztukę kocha, to się zrozumie Van Eycka tak
dobrze, jak Botticellego, Velazqueza, jak i Goyę”.
Wojciech Kossak, cyt. za: Sławomir Gowin, Kossakowie, Warszawa 2006, s. 65
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Arab, 1936
olej/tektura, 39 x 49 cm
sygnowan, datowany i opisany l.d.: 'Wojciech Kossak | Fez 1936'
estymacja:
35 000 - 45 000 PLN
7 800 - 10 000 EUR

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Wojciech Kossak miał ugruntowaną
pozycję malarza batalisty. Artysta, będąc również uznanym portrecistą, wielokrotnie
malował na zamówienie ważne osobistości z Polski i Europy: do tej grupy należą
ikoniczne wizerunki Józefa Piłsudskiego. Oprócz tego podróżował po majątkach
ziemskich, gdzie wykonywał portrety we wnętrzach i konne. Sytuacja finansowa artysty
była niestabilna, toteż poszukiwał nowych rynków zbytu dla swoich obrazów. W latach
1920-32 Kossak pięciokrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzył
portrety na zlecenie zamożnych klientów, jak też realizował kompozycje o tematyce
„kowbojskiej”. Rzadkim, a podejmowany w dojrzałych latach wątkiem była tematyka
orientalna. Artysta bodaj po raz pierwszy skorzystał z niej, tworząc panoramę „Bitwy
pod piramidami” (1896). W „Arabie” swobodna praca pędzla i żywa kolorystyka –
niezwykłe dla artysty brawurowe zestawienia różu, fioletu i błękitu – każą postrzegać
dzieło jako rodzaj bliskowschodniej fantazji.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Bitwa pod piramidami - fragment panoramy, 1900-1901
olej/płótno, 100,5 x 201 cm
sygnowany i antydatowany l.d.: 'Wojciech Kossak | 1896'
estymacja:
90 000 - 120 000 PLN
20 000 - 27 000 EUR
POCHODZENIE:

wedle przekazu rodzinnego dzieło nabyte w Stanach Zjednoczonych od płk. Wojciecha
Kołaczkowskiego (1908-2001), pilota, pułkownika Wojska Polskiego, dowódcy 303 Dywizjonu

Podczas malowania panoramy Bitwa pod piramidami w Warszawie w 1901, za: Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et al.] 1976, s. 27

Powstanie „Bitwy pod piramidami” wiąże się ze skandalem w polskim
świecie artystycznym. Kossak, pracując w Berlinie, po sukcesie „Berezyny, zamierzył powstanie drugiej panoramy. W 1899 wyjechał z Michałem
Gorstkinem Wywiórskim do Hiszpanii, przygotowując studia do malowidła
poświęconego słynnej szarży w wąwozie Somosierra. Ze wielkimi szkicami
w 1900 roku wyjechał Kossak do Warszawy, aby uzyskać zgodę na realizację
panoramy księcia gubernatora Imeretyńskiego. Z powodu silnego wydźwięku patriotycznego, zakazano stworzenia malowidła. „Imeretyński gotów
był dać pozwolenie tylko na panoramę o temacie ściśle międzynarodowym.
Zdecydowano się na Bitwę pod piramidami z kampanii napoleońskiej w
Egipcie w 1798 r. i ten temat nareszcie zyskał aprobatę” (Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław [et. al] 1976, s. 26).
Podczas omawiania prezentowanego studium nie sposób nie powtórzyć za
Janiną Zielińską, że we wczesnym okresie życia, podczas pobytu w Paryżu,
Wojciech Kossak „Zafascynowany był przede wszystkim tradycyjnym malarstwem historyczno-batalistycznym. Zachwycał się dziełami odtwórcy epopei napoleońskiej – Meissoniera, a dwóch współautorów panoram z wojny

1870-71, Neuville’a i Detaille’a uznawał nawet za swych głównych mistrzów,
oczywiście tylko w sferze tematyki” (Janina Zielińska, Juliusz, Wojciech,
Jerzy Kossakowie, Warszawa 1988, s. 47). Niewątpliwie w tematyce batalistycznej artysta czuł się najpewniej. Postać samego Napoleona Bonaparte
kojarzona w świadomości Polaków z utraconą szansą na odzyskanie niepodległości również zajmuje istotne miejsce w twórczości Kossaka. „Bitwa pod
piramidami” ukazująca jeden z epizodów wojen napoleońskich to kolejny
po „Panoramie Racławickiej” monumentalny projekt artysty. Powstałe pod
koniec XIX wieku arcydzieło poprzedził wyjazd malarza do Egiptu oraz
liczne szkice rysunkowe i studia malarskie. Powstałe około połowy lat
90. płótno znakomicie obrazuje system pracy Kossaka. W celu lepszego
rozeznania planowanej kompozycji wykreował on pełną dynamizmu scenę,
w której największą uwagę zwrócił na rozpędzone sylwetki koni ukazanych
w przeróżnych, często bardzo wymyślnych pozach. Sporo miejsca poświęcił
również na analizę postaci ludzkich oraz kłębów piaskowego kurzu, który
poruszony w czasie bitwy unosi się i tworzy świetlistą łunę – zjawisko na
pograniczu mgły czy oparów dymu.
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WOJCIECH KOSSAK
1856-1942
Ułan na koniu, 1916
akwarela/papier, 27 x 36,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'W. Kossak | 1916'
estymacja:
30 000 - 40 000 PLN
6 700 - 8 900 EUR
POCHODZENIE:

dom aukcyjny Rempex, Warszawa, grudzień 2014
kolekcja prywatna, Polska
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Kirasjer, 1934
olej/sklejka, 39,5 x 30 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1934'
estymacja:
10 000 - 15 000 PLN
2 300 - 3 400 EUR

„(…) p. Jerzy Kossak idzie śladami znakomitego dziada i ojca.
Jest batalistą z dziedzictwa, z temperamentu i upodobania. I tutaj
pierwszą szkoła jest pracownia ojcowska (…) p. Jerzy Kossak
dziedziczy w całej pełni wielkie zdolności ojca rozwinięte już dziś
zadziwiająco. Uderza wprost w młodym artyście zdolność kompozycji, wrażenia ruchu, panowania nad całością szeroko pomyślanych tematów”.
fragment recenzji prasowej z 1911 roku, cyt. za: Janina Zielińska, Juliusz, Wojciech, Jerzy
Kossakowie, Warszawa 1988, s. 77

11 IX 1886
1892-1893

3 II 1899
1907

Jerzy Kossak przychodzi na świat w Krakowie, jako syn Wojciecha i Marii z Kisielnickich.
Nie jest możliwym określenie, kiedy Jerzy Kossak zaczyna malować i rysować. Już jako kilkuletni chłopiec zaczyna doskonalić
swój talent malarski pod czujnym okiem dziadka Juliusza oraz ojca Wojciecha. Nie przejawiał chęci do nauki w szkole, nie podjął
też studiów w żadnej uczelni artystycznej. Ukończył gimnazjum św. Jacka w Krakowie, następnie Szkołę Kadetów.
Umiera Juliusz Kossak.
Od tego roku jest porucznikiem rezerwy w armii austriackiej. W momencie wybuchu I wojny światowej nie zostaje jednak powołany
na front. Na froncie włoskim pojawił się dopiero na 5 miesięcy przed końcem wojny, służył w kolumnie samochodowej w 2. pułku
ułanów austriackich. Sceny żołnierskie malował więc nie z autopsji, lecz z opowiadań, wyobraźni i ilustracji frontowych.

1911

Artysta po raz pierwszy pokazuje swoje prace na gruncie krakowskim, wystawiając je w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Jego obrazy nie wzbudzają jednak zainteresowania krytyki jak dzieła jego ojca czy dziadka. Jerzy kontynuował tradycję malarstwa
batalistycznego, eksponując szczególnie chętnie motyw konia, ułana i dziewczyny.

1911

Dwudziestoczteroletni Jerzy bierze ślub z ziemianką, Ewą Kaplińską. Drugą żoną artysty, która będzie mu towarzyszyć do końca
życia, będzie Elżbieta Dzięciołowska-Śmiałowska. Artysta doczekał się 3 córek.

1913

Z tego roku pochodzi jeden z najbardziej znanych obrazów artysty: „Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy”. Obraz
przedstawiający francuskiego wodza wraz ze sztabem, na tle niekończących się zastępów wojsk. Ponad zastępami wojsk,
z chmur wyłania się głowa Sfinksa, odnosząca się do egipskiego zwycięstwa „Boga Wojny” – obraz na przestrzeni lat był
przez artystę powtarzany w różnych formatach.

1922-1923

Powstaje tak zwana „fabryczka obrazów” – zainicjowana i prowadzona głównie przez Jerzego, która stanowiła swoistą odpowiedź
na niesłabnące zainteresowanie malarstwem rodu Kossaków. W między czasie, w latach dwudziestych jeździ z ojcem Wojciechem
po polskich dworach, malując obrazy i portrety (zwłaszcza konne) na zamówienie ziemiańskich zleceniodawców.

1927

Maluje „Bitwę pod Piramidami w 1798 r.” – od tego momentu Jerzy Kossak wykonuje wiele replik tego obrazu w mniejszych
formatach. Zaczyna się również najbardziej owocny etap w malarstwie artysty – powstały wówczas najlepsze, najbardziej
indywidulane prace.

1930

Powstaje sztandarowe dzieło Jerzego Kossaka „Cud nad Wisłą”.

1931

Na wystawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymuje brązowy medal za obraz „Bój pod Dytiatynem”.

1932-1933
1933
29 VII 1942

W Katowicach, a następnie w wielu innych miastach Polski, odbywa się „Wystawa Trzech Kossaków”.
Z okazji piętnastej rocznicy powstania Czwartego Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie maluje obraz przedstawiający
„Bitwę pod Grebionką”.
Wojciech Kossak umiera w Krakowie i zostaje pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

9 IV 1944

Bomba niszczy budynek „Panoramy Racławickiej”.

11 V 1955

Jerzy Kossak, po długiej chorobie, najpierw cukrzycy, następnie nowotworze, umiera w Krakowie.

Jerzy Kossak z dubeltówką i psem, ok. 1928, za: Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław [et al.] 1992, s. 19

JERZY KOSSAK:
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Zwiad, 1929
olej/tektura, 48 x 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1929.'
estymacja:
30 000 - 40 000 PLN
6 700 - 8 900 EUR

Jerzy Kossak kształcił się od najmłodszych lat w pracowni dziadka – Juliusza oraz ojca
– Wojciecha. Na początku lat 20. XX wieku. Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach
m.in. Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze ziemiaństwo. Pomimo dużej popularności Jerzego Kossaka wśród miłośników malarstwa batalistycznego, artysta bardzo
długo funkcjonował na obrzeżach świata sztuki. Do odmiany tej sytuacji przyczynił się
w znacznym stopniu monografista malarzy z rodziny Kossaków – Kazimierz Olszański,
który jednoznacznie wskazał zalety jego malarstwa: „Trzeba naprawić krzywdę wyrządzoną artyście i zrehabilitować’ go jako malarza batalistę o walorach dokumentalnych,
który potrafił lepiej od niejednego uznanego malarza oddać konia i żołnierza polskiego z werwą i temperamentem właściwym tylko Kossakom” (Kazimierz Olszański,
Jerzy Kossak, Wrocław 1992, s. 30). Obraz ukazuje ułana podczas tytułowego zwiadu.
Dzieło wpisuje się w kanon ulubionych tematów malarza, w których zestawiał na tle
rodzimego pejzażu żołnierza i roześmianą dziewczynę.
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Modlitwa na pustyni, 1933
olej/sklejka, 25 x 44 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1933'
estymacja:
15 000 - 20 000 PLN
3 400 - 4 500 EUR

„Jerzy Kossak był wcale niezłym pejzażystą, płótna jego miały
specyficzny nastrój, miły w odbiorze, przyjemny dla oka, na co nie
zawsze zwraca się uwagę skoncentrowaną na analizie figur i ich
ugrupowaniu. W niektórych obrazach pejzaż wydaje się przewyższać nawet scenę figuralną, która schodzi jakby na drugi plan”.
Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław [et al.] 1992, s. 31
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Stadnina
olej/płótno, 65 x 100 cm
sygnowany l.d.: 'Jerzy Kossak'
na krośnie malarskim pieczątki Składu Papieru Reginy Aleksandrowicz w Krakowie
estymacja:
50 000 - 70 000 PLN
11 200 - 15 600 EUR

„W latach międzywojennych popyt na ‘Kossaki’ właściwie nie
słabł, choć ku rozdrażnieniu Wojciecha, ceny spadały. Chętnie
kupowano sceny z narodowych powstań, motywy legionowe, które
w czasach sanacji zdobiły prócz prywatnych domów także szkoły,
urzędy i rządowe gabinety. Niemal wszędzie spotkać można było
sceny myśliwskie, ludowe, spotkania u studni, potyczki, zwiady,
pościgi sygnowane przez któregoś z Kossaków”.
Sławomir Gowin, Kossakowie, Warszawa 2006, s. 82
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Głowa konia
olej/sklejka, 35 x 35 cm
sygnowany p.d.: 'Jerzy Kossak'
opisany na odwrociu: 'Stwierdzam autentycz | ność (nieczytelnie) | Jerzy Kossak'
oraz nieczytelnie ołówkiem, na ramie metalowa plakietka z wygrawerowanym opisem:
'Nagroda P.Z.M. Katowice | II Ogólnopolska J.O.P. Górska | 16-17.8.52 r. | II m-ce w Kl. Sam. do 750 cm?'
estymacja:
15 000 - 20 000 PLN
3 400 - 4 500 EUR
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Wesele krakowskie, 1936
olej/sklejka, 55 x 80 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Kossak | 1936'
na odwrociu ramy nalepka zakładu ramiarskiego
na odwrociu pieczęcie atelier Kossaków
oraz stwierdzenie autentyczności przez Jerzego Kossaka
estymacja:
20 000 - 30 000 PLN
4 500 - 6 700 EUR
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Spotkanie z ułanem
olej/tektura, 50 x 70 cm
sygnowany l.d.: 'Jerzy Kossak'
estymacja:
20 000 - 30 000 PLN
4 500 - 6 700 EUR

W latach 20. XX stulecia „Jerzy malował coraz sprawniej i coraz więcej
własnych kompozycji. Było to ważne zarówno dla rozwoju osobowości artystycznej malarza, jak i podnoszenia na wyższy poziom jego twórczości
(Jerzy Kossak, Kazimierz Olszański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992,
s. 20). Równolegle w krakowskiej „Kossakówce” prężnie działać zaczęła
grupa wykfalifikowanych malarzy, którzy pod wodzą Wojciecha i Jerzego
warsztatowo tworzyli podmalówki dla wykańczanych przez nich prac. Równie intensywnie wyglądała wówczas działalność samych artystów, którzy jeżdżąc po dworach malowali portrety arystokracji oraz odtwarzali historyczne
bitwy gloryfikując tym samym m. in. wielkość polskiego oręża. Jerzy Kossak
nie stronił od samego początku swojej artystycznej działalności od tematów
znacznie mniej pompatycznych. Rozmiłowany był, na wzór ojca, w ludowo-

ści. Prowincjonalna przestrzeń wsi zaczęła coraz częściej stanowić scenerię
dla jego rozbudowanych kompozycji. Malarz z pasją ukazywał barwne stroje
regionu podkrakowskiego, brawurowe korowody weselne i ułańskie umizgi.
Jego ulubionym motywem stały się frywolne zaloty żołnierzy i wiejskich
dziewczyn. Wielokrotnie portretował chłopki odpoczywające czy piorące
nad brzegiem rzeki, do których na koniach podjeżdżają ułani. Te sceny
u wodopoju, na wiejskiej drodze czy w leśnej gęstwinie oprócz rozległego
studium pejzażowego posiadają rozbudowany wątek o charakterze rodzajowym. Ich struktura opiera się zazwyczaj na utartej konwencji, którą raz
opracowawszy powtarzał Jerzy w wielu autorskich replikach i wariantach.
Spotkania te stanowią zawsze moment radosny, co kontrastować może
chociażby z zatrważającymi widza nie raz scenami bitewnymi malarza.
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Odwrót spod Moskwy, 1947
olej/tektura, 34,8 x 49,8 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1947'
na odwrociu pieczęć atelier oraz stwierdzenie autentyczności przez Jerzego Kossaka
estymacja:
15 000 - 20 000 PLN
3 400 - 4 500 EUR

Kampania Napoleona z 1812, na której tle rozgrywają się sceny „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, zakończyła się porażką i stanowiła „początek końca” błyskotliwego
podboju Europy przez cesarza. Mickiewicz rysował na kartach epopei wodza w sposób
afirmatywny, dopiero idącego na Rosję, a Jerzy Kossak pokazuje jego odwrót i klęskę
wyprawy moskiewskiej. Definitywny rozpad wojska nastąpił wskutek mroźnej aury
oraz dotkliwego głodu, które dokuczały przegranym. Polacy w szeregach Napoleona
należeli do najwytrwalszych, walczyli z atakującymi oddziały kozakami oraz stanowili
straż przyboczną wodza. Kossak, przedstawiając temat klęski napoleońskiej, zyskał
dużą popularność. Pierwszy obraz z tej serii namalował 27-letni artysta w 1913, krótko
przed wybuchem Wielkiej Wojny (miejsce przechowywania nieznane). W kolejnych
dekadach powracał do wypracowanej redakcji tej historii, a dzisiaj najpopularniejszymi i często reprodukowanymi wersjami pozostają obrazy z 1923 (Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie) oraz 1927 (Muzeum Narodowe w Warszawie).
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Biwak żołnierzy napoleońskich w lesie zimą, 1942
olej/tektura, 34,8 x 49,8 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1942'
na odwrociu pieczęć atelier oraz stwierdzenie autentyczności przez Jerzego Kossaka
estymacja:
15 000 - 20 000 PLN
3 400 - 4 500 EUR
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JERZY KOSSAK
1886-1955
Wesele góralskie
olej/płótno naklejone na tekturę, 33 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.d.: 'Jerzy Kossak | 1955'
na odwrociu papierowa karta z orzeczeniem Leszka Ludwikowskiego z dn. 4 maja 1970 roku
estymacja:
10 000 - 15 000 PLN
2 300 - 3 400 EUR

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

TO M A S Z TATA RCZ Y K

Bez tytułu, 2009

PR ACE N A PA PIER ZE

A U K C J A 1 6 L I S T O PA D A 2 0 2 1 , 1 7 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

10 – 16 listopada 2021

SZTUKA DAWNA

PIOTR MICHAŁOWSKI

„Portret konny Napoleona”

PR ACE N A PA PIER ZE

A U K C J A 2 3 L I S T O PA D A 2 0 2 1 , 1 9 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

13 – 23 listopada 2021

SZTUKA WSPÓŁCZESNA

J A N TA R A S I N

„Przedmioty”, 1968

KL ASYCY AWA NG A RDY PO 194 5 ROKU
A U K C J A 3 0 L I S T O PA D A 2 0 2 1 , 1 9 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

20 – 30 listopada 2021

SZTUKA DAWNA

MELA MUTER

Gitarzysta, lata 30. XX w.

XIX W IEK , MODERNIZM , MIĘDZ Y WOJ NIE
AUKC JA 9 G RUD N I A 20 2 1 , 1 9 : 0 0

M I E J S C E A U K C J I I W Y S TA W Y

Dom Aukcyjny Desa Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa

W Y S TA W A O B I E K T Ó W

29 listopada – 9 grudnia 2021

ILE MOŻE BYĆ WARTE DZIEŁO SZTUKI?
PONAD 1 200 000 ZŁ

TAK Ą CENĘ OSIĄGNĄŁ W GRUDNIU 2020 NA AUKCJI
W DESA UNICUM OBR AZ JÓZEFA BR ANDTA ,
“ WESELE NA UKR AINIE”

DESA UNICUM, UL . PIĘKNA 1A , WARSZ AWA

DESA.PL

W 2020 ROKU OBROTY
NA RYNKU AUKCYJNYM
UROSŁY O PRAWIE 30%
R O K 2 0 2 0 P R Z Y N I Ó S Ł W I E L E R E KO R D Ó W,
NAJWIĘCEJ Z NICH – W DESA UNICUM.
T O D O S KO N A ŁY M O M E N T, B Y W Y S TA W I Ć
DZ I E Ł O S Z T U K I N A A U KC J Ę .

P R O S I M Y O KO N TA K T Z E K S P E R TA M I
SZ TU KI DAWNEJ DESA U NICU M:
G R A F I K A A RT YST YCZ N A

A R T O U T L E T. S Z T U K A D AW N A

18 STYCZNIA 2022

8 LUTEGO 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 GRUDNIA 2021

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 ST YCZNIA 2022

kontakt: Marek Wasilewicz
m.wasilewicz@desa.pl
22 163 66 47, 795 122 702

kontakt: Michał Szarek
m.szarek@desa.pl
22 163 66 53, 787 094 345

P R A C E N A PA P I E R Z E

XIX WIEK, MODERNIZM, MIĘDZY WOJNIE

17 LUTEGO 2022

17 MARCA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 10 ST YCZNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 8 LUTEGO 2022

kontakt: Paulina Adamczyk
p.adamczyk@desa.pl
22 163 66 14, 532 759 980

kontakt: Tomasz Dziewicki
t.dziewicki@desa.pl
22 163 66 46, 735 208 999

DESA .PL /PL /SPR ZEDAJ/

ILE MOŻE BYĆ WARTE DZIEŁO SZTUKI?
PONAD 7 300 000 ZŁ

TAK Ą CENĘ OSIĄGNĄŁ W GRUDNIU 2020 NA AUKCJI
W DESA UNICUM OBR AZ WOJCIECHA FANGOR A “M22”

DESA UNICUM, UL . PIĘKNA 1A , WARSZ AWA

DESA.PL

DESA UNICUM JEST OD 9 LAT
BEZKONKURENCYJNYM LIDEREM
POLSKIEGO RYNKU SZTUKI
T O D O S KO N A ŁY M O M E N T, B Y W Y S TA W I Ć
DZ I E Ł O S Z T U K I N A A U KC J Ę .

P R O S I M Y O KO N TA K T Z E K S P E R TA M I
SZ TU KI WSPÓ ŁCZESNEJ DESA U NICU M:
P R A C E N A PA P I E R Z E

K L A S Y C Y AWA N G A R D Y P O 1 94 5

17 LUTEGO 2022

3 MARCA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 11 ST YCZNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 1 LUTEGO 2022

kontakt: Agata Matusielańska
a.matusielanska@desa.pl
22 163 66 50, 539 546 699

kontakt: Anna Szynkarczuk,
a.szynkarczuk@desa.pl
22 163 66 41, 664 150 866

N O W E P O KO L E N I E P O 1 9 8 9

R Z EŹ BA I FO RMY P R Z ESTR Z E N N E

10 MARCA 2022

7 KWIETNIA 2022

Termin przyjmowania obiektów:
DO 8 LUTEGO 2022

Termin przyjmowania obiektów:
D O 1 M A RC A 2 0 2 2

kontakt: Katarzyna Żebrowska
k.zebrowska@desa.pl
22 163 66 49, 539 546 701

kontakt: Alicja Sznajder
a.sznajder@desa.pl
22 163 66 12, 502 994 177

DESA .PL /PL /SPR ZEDAJ/

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy
do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Domem Aukcyjnym DESA Unicum a kupującym w ramach aukcji. DESA Unicum pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą
być przez DESA Unicum odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo
cena wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji.
Cena wywoławcza może być podana w katalogu.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie DESA Unicum z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20%
końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w
sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji.
Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na
zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta. Jeżeli w dniu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), klient nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT
marża, powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany
na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego
numeru na paragonie fiskalnym. DESA Unicum nie może wystawić faktury do paragonu,
który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania
przez klienta w ustawowym terminie. Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza
kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro, paragon fiskalny
zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której nie zachodzi konieczność
wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt z naszymi doradcami. Licytacja zakończona
w przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną.
Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Estymacje w walutach innych niż polski złoty
Transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu
aukcyjnym mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu
aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter
orientacyjny.
5. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty
mogą, jednak nie muszą, posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena
gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez
aukcjonera słowa "pass". Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie, jeżeli transakcja nie osiągnie ceny
gwarancyjnej, aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony po uderzeniu młotkiem.
6. Pass
"Pass" zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie, kiedy licytacja danego obiektu
nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zwarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po
zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej
oferty poaukcyjnej, Klient, który złożył ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej, ma
pierwszeństwo zakupu. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo do nieoferowania
obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.
7. Transakcja warunkowa
Możliwość zawierania transakcji warunkowych w ramach aukcji musi być ogłoszona
przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Tego typu transakcja zostaje zawarta
w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej i aukcjoner
ogłosił taki fakt po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa traktowana jest jako
wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu
ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu
dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo.
W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
8. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam
do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w pro-

cesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii
przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji,
w ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
9. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane
jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych
oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne
życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu.
Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę
jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na
sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie,
należy pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt
sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku
obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
10. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na
wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o poszczególnych obiektach.
11. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym katalogu:
- obiekty bez ceny gwarancyjnej
- obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa
twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana
według poniższych stawek:
1)   5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości
50 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 2 000 euro opłata 100 euro) oraz
2)   3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 80 000
euro opłata 3 400 euro) oraz
3)   1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 300 tys.
euro opłata 8 000 euro) oraz
4)   0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości
350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro (np. dla kwoty wylicytowanej 400 tys.
euro, opłata 8 750 euro) oraz
5)   0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro – jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość
12 500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-19(5) ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego
egzemplarza dzieła sztuki. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z
dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
Ω - obiekty sprowadzane z państw spoza Unii Europejskiej, do których ceny doliczamy
podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej
- przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin
lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz
12. Prenumerata katalogów
W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 163
66 00 lub drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. Katalogi dostępne są również na naszej stronie internetowej www.desa.pl. Zachęcamy do pobierania darmowych katalogów w formacie PDF.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem, a także za pośrednictwem Aplikacji Online
(strona internetowa https://bid.desa.pl/ oraz bezpłatna aplikacja mobilna DESA Unicum służące do udziału w licytacji przez Internet).
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. Jest
to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do

dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez
podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach
angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę
przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się
w tempie 60-100 obiektów na godzinę.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać
tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny
przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam czas na przetworzenie danych. W celu
ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby
rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są
informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości DESA Unicum i spółek
powiązanych, które mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie
niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy posiadają nieuregulowane
należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach, możemy odmówić udziału
w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia
prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu
aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość
licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci
zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację
zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach
katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej.
Formularz należy przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz
z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych
obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału
w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym
przez klienta numerem telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej
kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których
mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie
zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać
wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje
ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu
kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej
części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień
zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił
wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna.
Jeżeli limit jest niższy niż cen gwarancyjna w wypadku niesprzedania obiektu w czasie
aukcji, limit rozpatrywany jest jako oferta poaukcyjna. Opcjonalnie może dojść do
zawarcia transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. We wszystkich aukcjach DESA Unicum można brać udział za pośrednictwem Aplikacji
Online. Aby wziąć udział w aukcji należy założyć darmowe konto w Aplikacji Online, a
następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji – z uwagi na proces weryfikacji i
dopuszczenia do aukcji prosimy o rejestrowanie się na aukcję nie później niż 12 godzin
przed rozpoczęciem licytacji. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie.
Klient otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji. Klienci zarejestrowani
później mogą zostać niedopuszczeni do licytacji. Po pierwszym pozytywnym procesie
weryfikacji, klient może zostać dodany do listy klientów weryfikowanych automatycznie,
co oznacza, że przy rejestracji na kolejną aukcję, informację o dopuszczeniu do
aukcji klient otrzyma automatycznie od razu, bezpośrednio po zarejestrowaniu się.
Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty na obiekty z aukcji przed
rozpoczęciem licytacji (działa to wtedy tak jak zlecenie stałe) jak i składając oferty
(kolejne przebicia) w tracie trwania aukcji na żywo, obserwując relację online w
serwisie. DESA Unicum zastrzega sobie prawo do ustawiania klientom licytującym
przez Internet limitów transakcyjnych. Opisana usługa jest darmowa i poufna. Ponadto,
istnieje możliwość oglądania relacji audio-video z Sali Aukcyjnej.
6. Tabela postąpień

cena

postąpienie

0 – 2 000

100

2 000 – 3 000

200

3 000 – 5 000

200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1 000

20 000 – 30 000

2 000

30 000 – 50 000

2 000/5 000/8 000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000

5 000

100 000 – 300 000

10 000

300 000 – 700 000

20 000

700 000 - 1 500 000

50 000

1 500 000 - 3 000 000

100 000

3 000 000 - 8 000 000

200 000

powyżej 8 000 000

wg uznania aukcjonera

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie
7 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek
ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce do
równowartości 10.000 EUR obliczonej według średniego kursu waluty ogłoszonego
przez NBP, obowiązującego w dniu dokonania płatności, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto: mBank S.A. 27 1140 2062
0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWMBK. W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji,
datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po
wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich
lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty
będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy
po dziennym kursie kupna waluty mBank S.A.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą
po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę. W
przypadku skorzystania przez DESA Unicum z prawa odstąpienia, DESA Unicum może
dochodzić od nabywcy odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują
m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.
Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego
roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na
aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego
tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne
upoważnienie. Może to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania
wszystkich zobowiązań wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na
aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie mogą one
zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu
oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz
rodzaju i wielkości obiektu. Tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub
uszkodzenie obiektu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór
osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną
firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się
czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski nie są wymagane dodatkowe
pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą
wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 40 000
złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu
nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je,
tj. m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca,
skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać
dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Prosimy pamiętać, że
uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością
importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu
pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone dla Państwa
wygody symbolem „ ” opisanym w legendzie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za błędy lub uchybieniaw oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy
wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.
9. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), niniejszym uprzejmie
informujemy, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, klientom nie przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących z jednej
strony oraz Domu Aukcyjnego DESA Unicum i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży
na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego,
w szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez
DESA Unicum na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji. Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą,
czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie
niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. DESA UNICUM JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
DESA Unicum występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz
na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej
zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości
przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) DESA Unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych
osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, DESA
Unicum może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „zlecenie licytacji”, który można znaleźć
w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub otrzymać w siedzibie DESA
Unicum. Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych
oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami
w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której DESA Unicum może
zrealizować zlecenie. DESA Unicum dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit
podany przez licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku
dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faksem
bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być
zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej DESA Unicum lub w siedzibie DESA
Unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faksem,
e-mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby DESA Unicum przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później
zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana,
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy
telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować
pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę
wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, za pośrednictwem pracownika
DESA Unicum oraz za pośrednictwem Aplikacji Online, licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej w
paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z DESA Unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez DESA Unicum.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. DESA
Unicum zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak

nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za
brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie DESA Unicum.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną
między DESA Unicum i komitentem. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej
granicy estymacji.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne.
Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży
w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy DESA Unicum
mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to
w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub oferty są zbyt niskie, aukcjoner może uznać
przedmiot za niesprzedany, co sygnalizuje terminem "pass".
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach
amerykańskich, odzwierciedlając w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty.
Stosownie do tego estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera,
jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację
najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między DESA Unicum a kupującym.
Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący na własność kupującego opisane
zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi dodatkowe wynagrodzenie DESA Unicum z tytułu obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20 % końcowej
ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży
poaukcyjnej.
2) Do kwoty wylicytowanej mogą zostać doliczone inne podatki i opłaty, jeśli w katalogu zaznaczone to zostało odpowiednimi oznaczeniami (patrz: paragraf 1 punkt 10
„Przewodnika dla klienta”: „Legenda”).
3) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie
7 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem
bankowym:
a) DESA Unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA
b) DESA Unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto mBank S.A..
27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3
W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
4) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki DESA Unicum
nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli
odnoszą się do danego obiektu DESA Unicum nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem
prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez
niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec DESA Unicum i spółek powiązanych.
Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien skontaktować się ze swoim
doradcą klienta DESA Unicum lub z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel. 22 163
66 00, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po
tym terminie DESA Unicum przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu ze-

wnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania.
Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości
obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. DESA Unicum odpowiada
względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego DESA Unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego
DESA Unicum może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
klienta, DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług
przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z DESA Unicum telefonicznie
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu: 22 163 66 20.
4) DESA Unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem
obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać
pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do
danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, DESA Unicum może zastosować jeden
lub kilka z poniższych środków prawnych:
a) przechować obiekt w siedzibie DESA Unicum lub w innym miejscu na ryzyko i koszt
klienta;
b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d) naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do
danego obiektu;
e) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
f) potrącić należności nabywcy względem Desa Unicum z wierzytelności wobec tego
nabywcy wynikających z innych transakcji;
g podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji DESA Unicum może wymagać od klientów podania danych
osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności,
poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane
o kliencie od osób trzecich. DESA Unicum może również wykorzystać dane osobowe
dostarczone przez klienta w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez DESA Unicum oraz
spółki powiązane. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane
osobowe, klienci zgadzają się, że DESA Unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać
te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 22 163 67 00.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1) DESA Unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2) Całkowita odpowiedzialność DESA Unicum będzie ograniczona wyłącznie do ceny
nabycia zapłaconej przez kupującego.
3) DESA Unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie
związanym ze sprzedażą obiektu.
4) DESA Unicum nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. DESA Unicum nie jest
zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5) Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza
lub nie ogranicza odpowiedzialności DESA Unicum wobec kupującego, wynikającej z
jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem sporządzonych przez lub dla DESA Unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią
własność DESA Unicum. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DESA Unicum.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejsze WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WARUNKI POTWIERDZENIA
AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres DESA Unicum.
Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim
piśmie do DESA Unicum.
3) Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ okazałoby
się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw
lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części
z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. DESA
Unicum w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga
zgody odpowiednich władz,
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn.
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji
za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez DESA Unicum
z poniższymi zastrzeżeniami:
1) DESA Unicum udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu
nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego
nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie
lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku
artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu
i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni się od
faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone
datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj.
obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod
naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia
lub utratę wartości obiektu. DESA Unicum zastrzega iż opis uzupełniający (pochodzenie, historia wystaw, literatura) został wykonany w dobrej wierze i błędy w tym zakresie
nie mogą być podstawą do reklamacji. DESA Unicum zastrzega, sobie również 5% jako
granicę błędu w przypadku podawania poszczególnych wymiarów obiektu.

Z L EC E N I E L I CY TAC J I
Ród Kossaków • 992MON006 • 17 listopada 2021
Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które
nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.
Zlecenie licytacji z limitem				

Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby domu
aukcyjnego nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji, w przypadku późniejszego
dostarczenia nie gwarantujemy realizacji zlecenia, jednak dołożymy wszelkich starań, aby było to
możliwe.
Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek.

Imię i nazwisko

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom
aukcyjny będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty,
gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Dom aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez górnego limitu. W przypadku
zaistnienia kilku zleceń w tej samej wysokości dom aukcyjny będzie
reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone najwcześniej.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia
innego zlecenia o tej samej wysokości:
Tak

Adres: ulica 						 nr domu			 				nr mieszkania

Miasto 														

Nie

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru
telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy domu aukcyjnego połączą
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów.
Przebieg rozmowy – licytacji telefonicznej może być rejestrowany przez DESA
Unicum. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości
wzięcia udziału w wyniku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym
numerem. W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia zgadzam się na
licytację w moim imieniu za kwotę równą cenie wywoławczej:

Dowód osobisty (seria i numer)										PESEL/NIP (dla firm)

Kod pocztowy

Tak

Adres e-mail

Nie

Numer telefonu do licytacji
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

Telefon / faks
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych
oraz o okazanie lub skopiowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport,
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu
takiego dokumentu). Dane są udostępniane dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału
w licytacji.

Nr kat.

Maksymalna oferowana kwota
(bez opłaty aukcyjnej)
lub licytacja telefoniczna

Autor, tytuł

Należność za zakupiony obiekt
Wpłacę na konto bankowe mBank S.A.. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002,
Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)
Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Skąd dowiedzieli się Państwo o DESA Unicum?
z prasy		

tel. 22 163 67 00, faks 22 163 67 99
e-mail: zlecenia@desa.pl

z mailingu

od rodziny/znajomych

z reklamy internetowej
z imiennego zaproszenia

z reklamy zewnętrznej

z radia

inną drogą

DESA Unicum SA, ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, tel. 22 163 66 00, faks 22 163 67 99, e-mail: biuro@desa.pl, www.desa.pl
NIP: 5272644731 REGON: 142733824 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział
Gospodarczy KRS0000718495.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych oraz w celu składania ofert, a w szczególności w celu
przesyłania na wskazane przeze mnie adresy korespondencyjne
materiałów promocyjnych, informacji handlowych o obiektach i usługach
świadczonych przez DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez
DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DESA Unicum informacji
handlowej drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celach marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych
kapitałowo z DESA Unicum.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od podmiotów powiązanych
kapitałowo z DESA Unicum informacji handlowej drogą
elektroniczną.
WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA POWYŻSZE, OŚWIADCZAM, ŻE:
• Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę
DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 1A w celach powyżej
przeze mnie określonych.
• Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych
jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być Podmioty powiązane
kapitałowo z DESA Unicum oraz Podmioty świadczące usługi na rzecz
DESA Unicum. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez
maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez
okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na DESA Unicum
obowiązek przetwarzania moich danych.
• Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Administratorem danych jest spółka DESA Unicum S.A. z siedzibą
w Warszawie, z którą w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych mogę się skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu
+48 22 163 66 00 lub poprzez korespondencję elektroniczną na adres
biuro@desa.pl.
• Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania moich danych
mogę uzyskać na stronie internetowej www.desa.pl.
• Zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI domu aukcyjnego DESA Unicum
opublikowane w katalogu aukcyjnym.
• Zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie
z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami
w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de
suite) w terminie 7 dni od daty aukcji.
• Wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania
nieprawdziwych danych DESA Unicum nie ponosi odpowiedzialności.

Data i podpis klienta składającego zlecenie

bilou bilou chair - photo piotr gesicki

UL. PIĘKNA 1A
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