AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (8)
30 marca (czwartek) 2017, godz. 19.00
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 18 marca 2017 r.
Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15
tel. 22 828 96 98
e-mail: warszawa@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

1
Jerzy Feldmann

4

(1909 Lwów – 1987 Milanówek)

Jerzy Feldmann

Prezydent – projekt kostiumu
do Intrygi i miłośći F. Schillera

(1909 Lwów – 1987 Milanówek)

Sala lady Milford – projekt scenografii
do Intrygi i miłości F.Schillera

gwasz, papier, 32 × 23 cm w świetle
passe-partout, zapiski autorskie: tytuł
sztuki, imię postaci

gwasz, papier, 35 × 38,5 cm, sygn. p.d.
monogramem: JF

cena wywoławcza: 500 zł ●

cena wywoławcza: 900 zł ●
Studiował malarstwo w Akademii krakowskiej
(1929–1932) i architekturę w Paryżu (1932–
1936). Po wojnie poświęcił się scenografii teatralnej
(m.in. Częstochowie, Kielcach, Bielsku-Białej).

2
Jerzy Feldmann
(1909 Lwów – 1987 Milanówek)

3
Jerzy Feldmann
(1909 Lwów – 1987
Milanówek)

Stary Capuletti – projekt
kostiumu do Romea
i Julii W.Szekspira

Notariusz – projekt
kostiumu do Szkoły mężów
Moliera
Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach
gwasz, papier, 32 × 23 cm,

1920–1926 studiował w krakowskiej

Jan Marcin Szancer

sygn. p.d.: J.Feldmann, zapiski

akademii. Tworzył ilustracje do książek dla

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

autorskie: tytuł sztuki, imię postaci

dzieci i dorosłych, współpracował m.in.

cena wywoławcza: 500 zł ●

z takimi czasopismami, jak „Świerszczyk”
i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad
scenografiami i kostiumami dla teatrów

gwasz, papier, 32 × 23 cm,

i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą

sygn. p.d.: Jerzy Feldmann,

warszawskiej akademii. Rozpoznawalne

zapiski autorskie: tytuł sztuki,

cechy stylu artysty to śmiała kompozycja,

imię postaci

smukłe sylwetki postaci oraz kolorystyka
z przewagą brązów.

cena wywoławcza: 500 zł ●
2
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Hipolita – projekt kostiumu
do Snu Nocy Letniej
ołówek, gwasz, akwarela, kredka,
papier, 33 × 49,5 cm w świetle
passe-partout, sygn. p.d.: jms. oraz

6
Jerzy Feldmann
(1909 Lwów – 1987 Milanówek)

Ferdynand – projekt kostiumu
do Intrygi i miłości F.Schillera
gwasz, papier, 32 × 23 cm, zapiski

p.g.: Sen Nocy Letniej/Hipolita

autorskie: tytuł sztuki, imię postaci

cena wywoławcza: 2000 zł ●

cena wywoławcza: 500 zł ●
3

9
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 1946 Wadowice)

Sztuka Polska,

1903 r.

litografia barwna, papier, 38 × 27 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. na kamieniu l.d.: JÓZEF MEHOFFER/1903, okładka do albumu malarstwa „Sztuka Polska,
1903”, oprawa współczesna
cena wywoławcza: 700 zł ●
Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył się malarstwa w krakowskiej
SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał
w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi.
Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży
sukces Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył
I nagrodę na międzynarodowym konkursie na projekt witraży
do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił
w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej
przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem
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Urodził się w 1860 roku w Wilnie, zmarł w 1933 roku w Warszawie. W 1881 roku

Antoni Kamieński

lewaldego. W 1891 roku udał się do Paryża gdzie przez dwa lata studiował w Akadémie
Julian w klasie A. Mercié oraz uczył sdię malarstwa pod kierunkiem W. Bouguereau,

Białowieżaneczka i Starzec,

rysunki o tematyce rosyjskiej (m.in. „Illustration”, „Monde Illustré”, „The Grafic”. Od 1894

litografia, papier, 2 × 23 × 17 cm, z teki
Szkice z Puszczy Białowieskiej, 1912 r.
cena wywoławcza: 200 zł

i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP
w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny
secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne,

B. Constanta, J.-P. Laurensa i G. Ferriera. Dla czasopism wykonywał na zamówienie

rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym
portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej sece-

roku współpracował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, w którym reprodukował większość

syjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, meble, plakaty,

swoich prac. W latach 1894–1905 do aslbumu polskich znakomitości wykonywał liczne

znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również

podobizny. Zajmował siłównie rysunkiem. Wykonywa też kompozycje większego formatu.

grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty,

(m.in. „Artyści (Na wyżynach) 1893;”Niedokończone dzieło” 1894, „Trozpacz” 1900. Był

akwatincie, suchej igle”

również grafikiem posługującym się akwafortą., suchą igłą i litografią. Tworzył kompozycje
na kanwie utworów literackich, zajmował się także krytyką artystyczną.

8
Antoni Kamieński
(1860–1933)

Żubry,

10
B. Sapierski
(I poł. XX w.)

1912 r.

litografia, papier, 24,5 × 32 cm (wymiar

Mimozy

arkusza), sygn. na płycie p.d.: AKamień-

pastel, papier,

ski, z teki Szkice z Puszczy Białowieskiej,

33,5 × 48 cm, sygn. p.d.:

1912 r.

B.Sapierski

cena wywoławcza: 200 zł
4

Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników

rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w klasie B.P. Wil-

(1860–1933)

1912 r.

Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa
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cena wywoławcza: 1200 zł
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Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów – 1952
Kraków)

Snopki na polu,

1918 r.

gwasz, papier, 22,5 × 33 cm,
sygn. i dat. p.d.: SJaxa/1918
cena wywoławcza: 2300 zł ●
Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka
i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. Po
studiach osiadł w Krakowie. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne
pokazy miały miejsce w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe. Największe uznanie przyniosły mu obrazy o tematyce
marynistycznej. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża. Prace artysty znajdują się
w kolekcjach prywatnych i państwowych, m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Centralnym
Muzeum Morskim w Gdańsku.

12
Aleksander Mann
(1869–1929)

Przy drodze,

1926 r.

akwarela, papier,
35,5 × 50,5 cm, sygn. i dat.

13

1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r.
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł

p.d.: Mann. 26.

Teodor Axentowicz

cena wywoławcza: 1800 zł

(1859 Braszów/Rumunia –

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

1938 Kraków)

Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów

Uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona, a w 1896r. rozpoczął studia w Szkole Rysunku i Malarstwa S. Grocholskiego w Monachium.
Do kraju wrócił w 1899r. i rozpoczął studia w ASP w Krakowie u T. Axentowicza. W 1901r. ożenił się z pisarką Janiną Pierożyńską.
Należał do TZSP, był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego oraz redagował miesięcznik „Wianki”. Wystawiał m.in. w Salonie
Czesława Garlińskiego. Malował głównie pejzaże. Posługiwał się akwarelą, farbami olejnymi oraz uprawiał autolitografię. Większość jego
dzieł przepadła podczas II wojny światowej. Nieliczne, które ocalały można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Bibliotece
Narodowej oraz w Muzeum Okręgowym w Białymstoku i Bydgoszczy.
6

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach

Hucułka
pastel, papier, 50,5 × 34,5 cm,
sygn. l.d.: T.Axentowicz
cena wywoławcza: 16 000 zł
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dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP

Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r.
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
7

14
Maja Berezowska

Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Aka-

15

(1893 lub 1898 Baranowicze –

demii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach

Teodor Axentowicz

1978 Warszawa)

1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyjnego

(1859 Braszów/Rumunia –

w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r. Była

1938 Kraków)

Kwiaty,

1970 r.

akwarela, ołówek, papier,
88 × 67,5 cm, sygn. na dole z dedykacją Maja Berezowska, dat. 1970,
po konserwacji
cena wywoławcza: 3800 zł ●
8

autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie
zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka
zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Dziewczyna z dzbanem
pastel, akwarela, papier,
96,5 × 65,5 cm w świetle ramy,
sygn. p.d.: T.Axentowicz
cena wywoławcza: 65 000 zł
AUKC JA P R A C N A PA P I E R Z E
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16
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Na statku,

1887 r.

chromolitografia, papier, 20,5 × 28 cm, sygn.
i dat na płycie: JulFałat/Ceylon/86, poniżej:
Malował Julian Fałat, Chromolitografia, Na
statku. Praca pochodzi z teki „Album artystyczny”
nakładem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1887 r.

19
Leokadia
Ostrowska
(1875–1952)

Odpoczynek

cena wywoławcza: 400 zł

pastel, tektura,
22,5 × 37 cm, sygn.
p.d.: LOstrowska
cena wywoławcza:
1000 zł ●

20
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów –

17

18

Jan Wojnarski

Hipolit Lipiński

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

(1846 Nowy Targ – 1884 Kraków)

1937 Kraków)

Akt
akwarela,
papier, 44 × 68 cm

Akt kobiety

Akt męski,

tusz lawowany, 31,5 × 20,5 cm w świetle passe-partout

ołówek, papier, 36 × 41,5 cm w świetle passe-partout,

sygn. p. d.: J Wojnarski, pochodzenie kolekcja rodziny artysty

sygn. i dat. u dołu: HLipiński 7/3 868

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 3400 zł

1868 r.

w świetle passe-partout, sygn. p. d.:
J.Wojnarski
cena wywoławcza:
2800 zł

Pierwsze nauki pobierał w latach 60. XIX w. w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie podczas pobytu w Monachium, mając za
nauczycieli Theodora Dietza, Otto Seitza i Hermanna Anschütza. Po powrocie do Krakowa kształcił się jeszcze przez dwa lata pod okiem

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na

Matejki. W latach 1875/76–1883/84 trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana

jego twórczość. W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37

Branieckiego w Krakowie. Epizodycznie na prowadzone przez niego zajęcia uczęszczała Olga Boznańska. W 1880 r. należał do komitetu,

był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Wojnarski uprawiał malarstwo olejne,

którego zadaniem było przygotowanie uroczystości z okazji przybycia do Galicji cesarza Franciszka Józefa. Namalował wówczas obraz

specjalizując się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne

„Cesarz austriacki na okrężnym krakowskim 1880”, który ofiarował monarsze. Lipiński z zamiłowaniem uwieczniał na płótnach sceny

nagrody i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ

rodzajowe, na których uwieczniał życie miasta i wsi, sporadycznie tworzył w akwareli. Jego prace były eksponowane w krakowskim TPSP,

szkoły Jana Stanisławskiego. W jego niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz portretów,

warszawskich Salonach Aleksandra Krywulta i Józefa Ungra, a także na wystawach w Wiedniu i Monachium.

w których sylwetki swych modeli kształtował subtelną kreską.

10
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25
Stanisław Tondos
(1854–1917)

Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899
Kraków)

Widok na kościół Bożego
Ciała w Krakowie
litografia barwna, papier,
28,5 × 21 cm w świetle passe-partout, sygn. monogramem
wiązanym p.d.: ST i JK, z albumu Klejnoty miasta Krakowa,
1886 r., przygotowanego przy
współudziale Juliusza Kossaka,

24

który malował postaci

Stanisław Ostoja-Chrostowski
(1897–1947)

cena wywoławcza: 350 zł

22

21

Zofia Stryjeńska

Stanisław Ostoja-Chrostowski

Krakowskie zaloty,

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

(1897–1947)

drzeworyt, papier, 7,5 × 6 cm

i publiczne, wille, utrzymane w stylu eklektycznym. Malarz, kształcił się w krakowskiej

w świetle passe-partout, sygn. na płycie

ASP u Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki (1869–1875), studia kontynuował

p.d.: CHROSTOWSKI

w Wiedniu i Monachium. Uprawiał technikę akwarelową, malując głównie widoki Krakowa

Ojcowskie błogosławieństwo
drzeworyt, papier, 18,5 × 12,5 cm,

Charty polujące na jelenia,
1930 r.

sygn. ołówkiem u dołu: Z. Stryjeńska

drzeworyt, papier, 10 × 12 cm

cena wywoławcza: 600 zł ●

cena wywoławcza: 200 zł ●

Studiował na Politechnice Lwowskiej, początkowo pracował we Lwowie, w latach
1894–1900 był głównym architektem Nowego Sącza, jest autorem m.in. projektu

ok. 1930 r.

nowosądeckiego ratusza. W 1900 osiadł w Krakowie. Projektował budynki mieszkalne

(przy współpracy z Juliuszem i Wojciechem Kossakami, wydał teki z reprodukcjami

cena wywoławcza: 120 zł ●

zabytków krakowskiej architektury). Malował również widoki Warszawy, Lwowa, Poznania,
a także miast europejskich – Wiednia, Wenecji, Norymbergii. Prace artysty w formie
pocztówek publikowało wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich”.

Grafik, profesor i rektor warszawskiej ASP. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie
(1923–29), naukę kontynuował w SSP w Warszawie. Po śmierci Władysława
Skoczylasa, po objął kierownictwo Katedry Grafiki Artystycznej w 1937. Uprawiał
wyłącznie drzeworyt. Jeden z najwybitniejszych drzeworytników okresu międzywojennego. Profesor i rektor ASP w Warszawie. Jego prace cechuje wyrafinowana
faktura i kompozycja, idylliczny nastrój, skłonność do stylizacji. Łącznie wykonał

26

około 400 kompozycji.

Stanisław Tondos
(1854–1917)

Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Widok na kościół Kapucynów
w Krakowie, 1886 r.

23
Władysław Skoczylas

litografia barwna, papier, 21 × 29 cm

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

w świetle passe-partout, sygn. monogra-

Ukrzyżowanie

mem wiązanym l.d.: ST i JK, z albumu
Klejnoty miasta Krakowa, 1886 r., przy-

drzeworyt, papier, odbitka 13,5 × 8,6 cm,

gotowanego przy współudziale Juliusza

sygn. ołówkiem pod płytą: WSkczylas

Kossaka, który malował postaci

cena wywoławcza: 600 zł
12

cena wywoławcza: 350 zł
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27
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Bystra,

1913 r.

akwarela, papier, 122 × 59 cm, sygn.
i dat. l.d.: J. Fałat, 1913
cena wywoławcza: 26 000 zł
Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 1869–1871 studiował w krakowskiej SSP,
a następnie w akademii monachijskiej w pracowni A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie
dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania.
Od 1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie założył Konfraternię Artystów. Swe prace
pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie
i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi medalami
na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże
z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże zimowe, szczególnie
te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła
pozwalają zaliczyć go do najwybitniejszych artystów polskich.
14
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28
Wacław
Chodkowski
(1878–1953)

Kwitnąca
gałązka jabłoni,
1932 r.

olej, tektura, sygn.
i dat. p.d.: W.Chodkowski/1932
cena wywoławcza:
1500 zł ●
W 1900 r. ukończył w Warszawie Szkołę Rysunkową, gdzie kształcił się pod kierunkiem Wojciecha Gersona, Adama Badowskiego i Jana
Kazimierza Kauzika. Zajmował pracownię w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, którego był członkiem rzeczywistym. W czasie II wojny
światowej, zarówno pracownia, jak i większość prac artysty uległa zniszczeniu.

29
Teodor Grott
(1884–1972)

Róże w wazonie
akwarela, tektura,
46,5 × 66 cm,
sygn. p.d.: Teod.
Grott
cena wywoławcza:
5500 zł ●
Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuowałnaukę we Włoszech, podróżował do Paryża
i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety,

30
Stanisław Ejsmond
(1897 Dąbrówka – 1939 Lublin)

Herbaciane róże
tech. mieszana, tektura, 50 × 69 cm,
sygn. p.d.: S. EJSMOND

akty, martwe natury, w tym szczególnie z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.

cena wywoławcza: 8800 zł

16
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Stanisław Ejsmond był synem Franciszka, również malarza, który był jedynym nauczycielem
malarstwa syna. Debiutował w 1910 w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i wystawiał
tam swoje prace w latach 1910–37, za które zdobył wiele nagród i medali (m.in. w 1932
za obraz „Róże”). W 1929 wystawiał w gronie artystów niestowarzyszonych w Poznaniu.
7.IX.1939 wyjechał z Warszawy wywożąc zbiory Zachęty m.in. Bitwę pod Grunwaldem
i Kazanie Skargi Jana Matejki do Lublina, gdzie zginął podczas bombardowania miasta.
Malował głównie kwiaty, martwe natury o motywach łowieckich, portrety, niekiedy obrazy
o tematyce fantastycznej. Wykonywał także panneaux dekoracyjne, m.in. dla firm E. Wedel
oraz plakaty propagandowe.
17

34
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góralka
pastel, papier, 35 × 25 cm, sygn. p.śr.:
St. Górski
cena wywoławcza: 1800 zł ●
Malarz, adept krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach
1909–1917 studiował pod kierunkiem J. Pankiewicza i T. Axentowicza, do którego malarstwa tematycznie i formalnie nawiązywał
w swoich obrazach. W 1944 spłonął cały przedwojenny dorobek
artysty w jego pracowni.

31

32

Nikifor Krynicki

Adam Setkowicz

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

(1875 Kraków – 1945 tamże)

Krynica wieś

Orszak weselny

akwarela, papier, 18,5 × 14,5 cm

akwarela, papier, 16 × 31 cm, sygn. l.d.:
A.Setkowicz

cena wywoławcza: 1800 zł ●

cena wywoławcza: 1800 zł ●
Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych
reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych.
Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny,
zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

33
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Postać świętego
pastel, papier, 10,5 × 14,5 cm

35

cena wywoławcza: 1000 zł ●
Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około

Nikifor Krynicki

1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny

(1895 Krynica-1968 Folusz)

kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków
przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami
drukowanych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu
(1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze,
Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku
otwarto jego muzeum w Krynicy.
18
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Święty z księgą
kredka, ołówek, papier,

36
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół z trzema wieżami

12,4 × 9 cm

akwarela, papier, 20 × 14 cm

cena wywoławcza: 800 zł ●

cena wywoławcza: 1800 zł ●
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37

40

Jan Nepomucen Głowacki

Napoleon Orda

(1802–1847)

(1807–1883)

Rozwaliny zamku w Lipowcu
litografia, papier, 14 × 19,5 cm w świetle
passe-partout, wydawnictwo Engelmann
cena wywoławcza: 350 zł

Św. Krzyż (Łysa Góra)/Gubernia
Radomska, 1882/83
litografia, 19,1 × 28,5 cm, arkusz:
31,6 × 45,1 cm, sygn. pod płytą l.d.: „Rys:
z natury Napoleon Orda.”, p.d.: „Lit. w Lit: M.
Fajansa w Warszawie.”
cena wywoławcza: 600 zł

38
Jan Nepomucen Głowacki
(1802–1847)

Pustynia Św. Salomei na Grodzisku

41

litografia, papier, 14 × 19,5 cm w świetle passe-partout, wydawnictwo Engelmann

Leonard Chodźko

cena wywoławcza: 350 zł

(1800–1871)

Panorama Krakowa,

ok. 1835 r.

staloryt, papier, 16 × 25 cm, rytował
Auguste Francois Ales
cena wywoławcza: 250 zł

39
Jan Nepomucen Głowacki
(1802–1847)

Klasztor XX. Karmelitów na Czerny

42
Henryk Walter

litografia, papier, 14 × 19,5 cm
w świetle passe-partout, wydawnictwo Engelmann
cena wywoławcza: 350 zł
Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Antoniego Brodowskiego i Józefa Peszki, następnie na Akademiach w Pradze,
Monachium, Rzymie i Wiedniu. W 1828 wrócił do Krakowa. Był nauczycielem rysunku i malarstwa w krakowskim liceum św. Anny.
Później został profesorem w Szkole Sztuk Pięknych. Malował głównie krajobrazy i widoki, a także obrazy religijne i portrety. W twórczości

(zm. 1860)

Brama Floriańska od strony Plantacyj
w Krakowie, 1860 r.
litografia, papier, 21 × 27 cm w świetle passe-partout

artystycznej wyraźnie ulegał wpływom wiedeńskim, co szczególnie uwidocznione jest w portretach jego autorstwa. Nazywano go ojcem
krajobrazu polskiego.
20

cena wywoławcza: 400 zł
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45
Władysław
Chmieliński
Władysław
(1911 Warszawa –
1979 tamże)

43
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn –

Plac Zamkowy
akwarela,

1956 Gdańsk)

papier, 25 × 35 cm

Widok Wilna

-partout, sygn. p.d.:

w świetle passeWł. Chmieliński

akwarela, papier, 23,5 × 29 cm,
sygn. p.d.: AM
cena wywoławcza: 1000 zł ●

cena wywoławcza:
4800 zł ●
W latach 1926–1931 studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa Rysunkowa). Wiodącym
tematem jego obrazów były widoki miejskie, malowane olejno i akwarelą. W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających
obiekty polskiej architektury; wśród nich, widoki Sandomierza, Krakowa, Kazimierza nad Wisłą, a także wnętrza zabytkowych kościołów
czy pałaców, m.in. Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi,
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe pobyty do Danii. W latach 1936–1939 artysta
używał także pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

46
Jacek
Malczewski

44

(1854 Radom –

Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn –
1956 Gdańsk)

Wilanów,

1955 r.

akwarela, papier,
24,5 × 30 cm, sygn. i dat. l.d.:
A.Międzybłocki 1955
cena wywoławcza: 3000 zł ●
Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego.
W czasie I wojny światowej przebywał na Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. Swoje
prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku
miała miejsce indywidualna wystawa prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości przedstawiał widoki

Szkice postaci,
główek dzieci
i kompozycji
pejzażowych
piórko, tusz, papier,
32,5 × 51 cm
w świetle oprawy,
l.g.: okrągły stempel:
ZE ZBIORÓW MARII
MALCZEWSKIEJ –
w otoku, herb oraz
nr: 365
cena wywoławcza:
3500 zł

miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich zabytkowej architekturze.
22

1929 Kraków)
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47

49

Wojciech Gerson

Wojciech Gerson

(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Fara w Piotrkowie,

1853 r.

ołówek, papier, 30 × 23,5 cm w świetle

(1831 Warszawa –
1901 tamże)

Park w Ojcowie,
1853 r.

passe-partout, sygn. i dat. l.d.: W.G/
Piotrków 15 Lipca 1853/Kościół Fara.-W.G
cena wywoławcza: 5600 zł

ołówek, papier,
23 × 26,5 cm w świetle
passe-partout, sygn.

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po

i dat. p.d.: W.G/Ojców
19 sierpnia 53.

roku przeniósł się na Wydział Malarstwa, gdzie uczył się
pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał

cena wywoławcza:

do tzw. „cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył

5600 zł

z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie stypendium
w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa
i W. I. Grigorowicza. Po dwuletnim pobycie w Paryżu
wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając
m.in. Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał
w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył w polskim życiu
artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię,
w której uczyli się m.in.: Józef Simmler, Franciszek
Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga w warszawskiej
Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich
artystów, do którego należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią
Petersburską, która w 1878 r. nadała mu tytuł profesora.
Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku
Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną.
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był
ilustratorem, krytykiem i publicystą

50
Wacław F. Pawliszak
(1866 Warszawa – 1905 tamże)

Przy łożu umarłej,

przed 1905 r.

akwarela, gwasz, papier, 43,5 × 26,5 cm
w świetle pass-partout, sygn. p.d.: WP,
na odwrocie nalepka wystawiennicza
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie z 1905 roku z opisem pracy

48

cena wywoławcza: 5500 zł

Julian Schuanbeler

Uzdolnienia artystyczne przejawiał już od najwcześniejszych lat dziecięcych,

(czynny 1865–1889)

z tego też względu w dość młodym wieku został dopuszczony na zajęcia w Klasie
Rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie w latach 1880–1885 studiował

Nuncyusz Pallavicino i Hrabia
Wilczek u Sobieskiego

w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, mając za nauczycieli m in. Władysława
Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejkę, który poznawszy się na talencie
młodzieńca, szybko otoczył go specjalnymi względami. Z okresu akademickiego

drzeworyt sztorcowy, papier, 46 × 26 cm,

pochodzi szereg prac o tematyce, w której zaznacza się wpływ mistrza: jego prace

opisany u dołu pod kompozycją l d.:

zapełniały szkice jeźdźców, sylwety rycerzy, studia koni i sceny batalistyczne.

Drukiem Józefa Ungra, Warszawa Nowolipki

Po 1885 r. Pawliszak kontynuował edukację za granicą, wpierw w Monachium,

Nr 3, p.d.: Drukował na maszynie pośpiesz-

gdzie kształcił się pod kierunkiem Józefa Brandta, później w Paryżu pod okiem

nej St. Błeszyński. Poniżej tytuł kompozycji:

Émile’a Auguste’a Carolusa-Durana. Zajmowały go także realia XVII i XVIII w.,

Nuncyusz Pallavicino i Hrabia Wilczek

wiele obrazów stanowi historyczno-rodzajowe ujęcia z tamtego okresu. Zmarł

u Sobieskiego. Rysunek Wojciecha Gersona.

w wyniku śmiertelnego postrzału zadanego przez Dunikowskiego, z którym

cena wywoławcza: 400 zł
24

był w konflikcie.
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W 1905 r. Pankiewicz objął prawdopodobnie w Krakowie nieformalne
kierownictwo pierwszych w Polsce kursów grafiki warsztatowej. Ryciny te
są przykładem rozwiązywania problemów graficznych i w większości są
to ostatnie prace Pankiewicza. Prawie wszystkie związane są tematycznie
z Francją -Paryżem i Rouen, oprócz dwóch: polskiej Brzózki i widoku
rzymskiego Palatynu.
PLANSZE:
1. I. Brzoza (Pologne.-Bouleau), 1901 r. akwaforta, sucha igła,
17,9 × 12,8 (32,6 × 25,8)
I

2. II. Paryż-Most St.Michel (Paris.-Pont Notre-Dame), ok.1903 r. akwaforta, 10,9 × 17,8 (25,3 × 33)
3. III. Rouen.-Le Cours-la-Reine, 1904 r. i V. Wenecja.-Gondole,
ok. 1904 r. akwaforta, dwie odbitki na jednej planszy: 8 × 13,5;
7,8 × 13,6 (32,5 × 25,5)
5. VI. La Pointe de la Cite, Paryż, ok. 1903 r. akwaforta, sucha igła,
11,1 × 24,9 (25 × 32,5)
6. VII. Pont Neuf w Paryżu (Paris.-Le Pont Neuf), 1904 akwaforta, sucha

II

igła, 15,1 × 13,9 (32,3 × 25,8)
7. VIII. Staw w Villebon i IX. Aleja w Meudon, ok. 1902 r. akwaforta,
sucha igła, dwie odbitki na jednej planszy: 7 × 14,8, 12 × 15,9
(32,5 × 25,6)
10. XII. Uliczka w Chartres (Chartres.-Une Rue), ok. 1903 r. akwaforta,
sucha igła, 22,9 × 10,4 (32,5 × 25,5)
III

V

VI
VIII

51
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Album Quatorze Eaux-Fortes,
ok. 1905 r.

9 plansz: akwaforta, sucha, igła,
papapier, 54 × 37 cm, różne wymiary,
brak 3 planszy
Teka wydrukowana w paryskim zakładzie
artystycznym Louisa Forta: pieczęć wydawcy, w kręgu: L.FORT * IMPRIMEUR*
pośrodku: PARIS, oryginalna oprawa
i słowo wstępne
cena wywoławcza: 13 000 zł
26

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających na
przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod
kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu. W 1889 r.
udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy
w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne lata przyniosły
fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, odwiedzając Holandię,
Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został profesorem ASP w Krakowie.
Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych zainicjował nurt polskiego koloryzmu,
nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. W 1923 r. wznowił działalność
pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując grupie malarzy i grafików, skupionych pod
nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne
zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, szczególnie kubizmu i fowizmu.

VII

IX

XII

W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu malarskiego. Bryłowatość form
wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował gradacje walorów, formy budował
miękko plamą barwną.
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52
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret p. Malczewskiej,

1896 r.

pastel, tektura, 96 × 56 cm, sygn. i dat.
p.g.: Jacek Malczewski/96
Opisywany i wystawiany: Jacek
Malczewski. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie 1939 r.,
poz. 125 (w katalogu opisany jako Portret
p. Malczewskiej) Pochodzenie: Kolekcja
dr Zbigniewa Łęczyńskiego
cena wywoławcza: 130 000 zł
28

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich,
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Adam Bunsch
(1896 Kraków –
1963 tamże)

Pejzaż
akwarela, papier,
37 × 55,5 cm
cena wywoławcza:
1500 zł ●
Urodził się w 1896 r w Krakowie, zmarł w 1969 r tamże. Studia w Wiedniu i w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera. W okresie
międzywojennym malował obrazy poświęcone pamięci tragedii I wojny światowej. W jego twórczości dominowała tematyka religijna. Zajmował
się też realistycznym malarstwem portretowym nawiązującym czasami do malarstwa prerafaelitów. Po wojnie związany z ugrupowaniem
Zachęty. Tworzył pejzaże, liczne prace poświęcił przedstawieniu barwnych ogrodów. Uprawiał także akwarelę, pastel i barwny drzeworyt.
Tworzył scenografię, pisał dramaty, zajmował się krytyką sztuki.

54
Mieczysław
Filipkiewicz
(1891 Kraków
-1951)

Zima w górach
Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny

akwarela, gwasz,
papier, 16 × 32 cm,
sygn. p.d.: MIECZY-

55

SŁAW FILIPKIEWICZ

Rafał Malczewski

cena wywoławcza:

(1892 Kraków – 1965 Montreal)

2500 zł ●
W latach 1910–1915 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Stanisława Dębickiego, Teodora Axentowicza i Józefa Pankiewicza.
Później kształcił się w Wiedniu, a w latach 1921–1923 ponownie w Krakowie u Wojciecha Weissa. Wystawiał od 1925 roku; głównie
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Malował pejzaże tatrzańskie i nadmorskie,

U podnóża gór
akwarela, papier, 34,7 × 29 cm,
sygn. śr.d.: Rafał Malczewski

a także martwe natury i kwiaty, rzadziej też kompozycje figuralne. Zajmował się również grafiką użytkową i sztuką stosowaną.

cena wywoławcza: 9000 zł ●

30
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światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie.
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za
swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
31

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina,
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim

56

TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły

Julian Fałat

się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago,

(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż górski (Czorsztyn),

wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi
1913 r.

akwarela, papier, 72 × 62 cm, sygn.
i dat. p.d.: JFałat/1913
cena wywoławcza: 56 000 zł
32

medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor,
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do
najwybitniejszych artystów polskich.
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Soter Jaxa – Małachowski
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Łodzie na morzu,

1930 r.

gwasz, tektura, 33 × 69 cm, syg.
i dat. p.d.: S.Jaxa/1930
cena wywoławcza: 4800 zł ●

59
Stanisław Żurawski
(1889 Lwów – 1976 Kraków)

Zestaw 3 szkiców – Łodzie

57

ołówek, kredka, papier, 17 × 12 cm,

Mieczysław Kudella

4 × 6 cm, 7,5 × 19 cm w świetle

(zm. 1988)

Noc,

oprawy, dwie prace sygn.: St. Żu

1948 r.

cena wywoławcza: 1000 zł ●

akwarela, papier, 112 × 86 cm, sygn.

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach

p.d.: MIECZYSŁAW KUDELLA 1948,

1907–13 studiował pod kierunkiem Józefa Mehoffera. Był członkiem

na odwrocie napis autorski i naklejka

Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Najczęstszym motywem jego

z tytułem, zarysowania lica

obrazów odznaczających się żywą kolorystyką, były akty – głównie
w pejzażu, krajobrazy, martwe natury i portrety.

cena wywoławcza: 6200 zł
34
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60

63

Zdzisław Czermański

Władysław Chmieliński Stachowicz (pseud.)

(1896–1970)

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Józef Piłsudski w Paryżu,

Kościół Paulinów na ulicy Długiej na Nowym
Mieście w Warszawie

1935 r.

litografia, papier, 46 × 31 cm w świetle

akwarela, papier, 49 × 34 cm, sygn. p.d.: Wł. Stachowicz

ramy, sygn. l.d.: Czermański, Z teki „Józef
Piłsudski”

cena wywoławcza: 3500 zł ●

cena wywoławcza: 200 zł ●

64
Władysław
Chmieliński
Stachowicz (pseud.)
(1911 Warszawa – 1979
tamże)

Żebracy przed
Kościołem
Sw. Krzyża
w Warszawie

61
Franciszek Adam Jaźwiecki
(1900–1946)

Portret harcmistrza Wróblewskiego,

akwarela, gwasz papier,

1945 r.

48 × 34 cm, sygn. p.d.:
Wł.Stachowicz

akwarela, pastel, papier, 33 x28 cm, sygn. i dat. p.g.: Fr. Jaźwiecki
1945., na odwrocie wystawowa naklejka Miejskiego Muzeum Przemy-

cena wywoławcza:

słu Artystycznego

5000 zł ●

cena wywoławcza: 900 zł ●
Po służbie wojskowej w Legionach, rozpoczął studia artystyczne, początkowo w Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa w Krakowie (1924–1927),

W latach 1926–1931 studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych

a następnie w krakowskiej Akademii Sztuk Pieknych (w latach 1924 – 27)

i Malarstwa (dawna Klasa Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były widoki

u F. Pautscha i T. Axentowicza. Przez krótki czas związany był z Grupą Kra-

miejskie, malowane olejno i akwarelą. W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel

kowską. Malował pejzaże i widoki architektoniczne szerokimi pociągnięciami

przedstawiających obiekty polskiej architektury; wśród nich, widoki Sandomierza,

pędzla o bogatej kolorystyce. Zajmował sie również grafiką.

62

Krakowa, Kazimierza nad Wisłą, a także wnętrza zabytkowych kościołów czy pałaców,

Franciszek Sunderland

i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu.

(I poł. XX w.)

Widok na Plac Zamkowy

m.in. Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże
W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe pobyty do Danii. W latach 1936–1939
artysta używał także pseudonimu „Władysław Stachowicz”

65

akwarela, papier, 33 × 49 cm, sygn. p.d.:
Franciszek Sunderland

Ludwik Kazimierz Markus

cena wywoławcza: 1800 zł
Malarz pochodzenia żydowskiego. Uczeń Konrada Krzyżanowskiego. W roku 1935, wspólnie
z przyjacielem Apolinarym Sperskim, miał

(1878–1941)

Loterie Nationale – Tranche de la Pologne Heroique,

1939

litografia, papier, 60 × 40 cm, sygn i dat. p.d.: Marcouissis 1939

wystawę w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego

cena wywoławcza: 1000 zł

przy ul. Mazowieckiej w Warszawie. Pokazał

36

wówczas zespół obrazów olejnych i akwarel,

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego i Józefa

przedstawiających ulice Warszawy, uchwycone

Mehoffera. W 1903 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Julian

często w porze zmierzchu.

u Jules’a Lefebvre’a. Tamże związał się ze środowiskiem École de Paris.
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67
Stanisław Batowski Kaczor (przyp.)
(1866–1946)

Matka Boska Różańcowa,

k. XIX w.

akwarela, papier, 36 × 19 cm, niesygnowany
cena wywoławcza: 900 zł ●
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem
W. Łuszczkiewicza oraz Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, odwiedzając Paryż,
Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia
Artystów Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach
1903–14 we Lwowie prowadził własną szkołę artystyczną. Artysta
malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. Zajmował się
także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie
zabrakło również portretów i pejzaży

68
Józef Pieniążek
(1888–1953)

66

Zakopane,

Leon Wyczółkowski

akwaforta, papier, 12,5 × 8,5 cm, sygn. i dat. na płycie l.d.:

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –

Zakopane 1928 |Stary Kościół i p.d.: J. Pieniążek, sygn. na

1936 Warszawa)

Krucyfiks królowej Jadwigi
z katedry na Wawelu, 1915 r.
litografia, papier, 63 × 44,5 cm, sygn.
pł. p.d.: L. Wyczół, opisany u dołu: rys.
na kamieniu leon wyczółkowski odbito
w litografji jana cotty, na dolnym marginesie l.d. zgoda ros. Cenzury wojskowej
z 7 I 1915 r.
cena wywoławcza: 4000 zł
38

1928 r.

passe-partout
cena wywoławcza: 400 zł ●
Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP

Grafik, malarz; studiował w latach 1908–1913 ASP w Krakowie pod kierunkiem Józefa

u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz

Pankiewicza, potem Leona Wyczółkowskiego, pracował jako nauczyciel rysunków

Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo

w szkołach średnich, w międzywojniu mieszkał we Lwowie, potem w Krakowie. Miał

tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz

liczne wystawy indywidualne i zbiorowe; tworzył obrazy olejne i akwarele, głównie

grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe,

pejzaże i motywy architektoniczne, najczęściej z Małopolski. W grafice głównie

martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką

tworzył w technice akwaforty i akwatinty (kilka tek graficznych), najbardziej znany

impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują

z akwarel dokumentujących kulturę ludową polskich górali Podhala, Spisza, Orawy

się w największych muzeach polskich.

oraz Żywiecczyzny.
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69
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Górale w stajence,

1925 r.

drzeworyt, papier, 32,7 × 25 cm cały arkusz, sygn.na
płycie l.d.: M, z cyklu: Boże Narodzenie, Paryż, 1925 r.
cena wywoławcza: 500 zł
Urodził się w 1882 r w Oświęcimiu, zmarł w 1932 r w Paryżu. Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera
i J. Stanisławskiego. Od 1908 r na stałe w Paryżu. Uprawiał
malarstwo sztalugowe, rysunek, akwarelę i techniki graficzne. Od kubistów przejął zgeometryzowaną formę i zwartą
konstrukcję obrazu. Ulegał wpływom impresjonistów,
ostatecznie, pod koniec lat 20-tych wypracował własny styl,
maksymalnie uprościł kształty sprowadzając je do trójkątów,
walców i stożków. Stworzył świat groteskowej egzystencji
wypełniony dziećmi-pierrotami, półludźmi – marionetkami,
kukiełkami. Statyczne, zastygłe w bezruchu sylwetki zapełniają tajemniczą scenę, na której niewątpliwie rozgrywa, lub
rozegra się dramat. Artysta wielokrotnie wystawiał swoje
prace w ramach prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez
krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich malarzy
XX wieku.

70
Jerzy Zaruba
(1891–1971)

Krakowiacy i górale
piórko, papier, 21 × 17 cm, sygn. p.d.: Zaruba 7
cena wywoławcza: 300 zł ●
Polski malarz, karykaturzysta i scenograf. Studiował
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Stanisława Lentza
i w paryskiej Académie des Beaux-Arts. Był członkiem
grupy Formiści i współzałożycielem Koła Artystów Grafików
Reklamowych. Jako karykaturzysta debiutował w 1920
w „Marchołcie”. W okresie dwudziestolecia międzywo-

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała

jennego współpracował jako karykaturzysta z wieloma

w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz Jana

czasopismami satyrycznymi i literackimi, m.in. z „Wiadomościami Literackimi” i „Szpilkami”. Po wojnie zamieszkał

Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że w tym,

Zofia Stryjeńska

czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska przebrała się za

w warszawskim Aninie. Jego dom stał się miejscem spotkań
warszawskich literatów. Bywali tam często Julian Tuwim

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej

i Konstanty Ildefons Gałczyński. Publikował karykatury
i rysunki satyryczne w „Przekroju” i „Szpilkach”. Projektował
kukiełki do noworocznych szopek politycznych. Ilustrował
m.in. Janusza Minkiewicza „Kazania i skargi” (1946) oraz
Wiecha „Café pod Minogą” (1947). Napisał dwie książki
(wznowione łącznie) poświęcone wspomnieniom o środowisku warszawskich literatów i artystów.
40
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Teka Tańce polskie,

1929 r.

rotograwiura, papier, 39,5 × 29,5 cm,
sygn. na płycie p.d.: Z. STRYJEŃSKA,

mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa.
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu

datowany l.d.: 1927

oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci

cena wywoławcza: 8000 zł ●

artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.
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historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje
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72
Stanisław Żurawski
(1889 Lwów – 1976 Kraków)

Szkice koni
ołówek, papier, 29 × 42 cm,
niesygn.
cena wywoławcza: 1200 zł ●

73
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęg z saniami za chatą
akwarela, papier,
14 × 29,5 cm w świetle oprawy,
sygn. l.d.: A.Setkowicz
cena wywoławcza: 2300 zł ●

74
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Z bożej łaski,

1915 r.

drzeworyt, papier, 33 × 27,5 cm w świetle passe-partout, opis typograficzny
u dołu: Wł. Skoczylas Tow. Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie
cena wywoławcza: 1500 zł
42
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Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP –
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom folklorystycznym, najczęściej związanych
z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając w swoich
pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych z życiem
na wsi.
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75
Eli Bielutin
(1925–2012)

Kompozycja,

1970 r.

flamaster, papier, 42 × 30 cm, sygn.
p.d.: Ely Bielutin 70
cena wywoławcza: 2000 zł ●
Rosyjski awangardowy malarz, teoretyk sztuki, pedagog, twórca
szkoły tzw. Nowego realizmu (Novaja realnost). Tworząc w opozycji do obowiązującej doktryny socrealizmu i późniejszych założeń
władzy, przez ponad 40 lat działał poza oficjalnym obiegiem
artystycznym. Prace prezentowano poza granicami ZSRR (pierwsza zagraniczna wystawa: 1961 r., Krzywe Koło, Warszawa),
znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na całym
świecie. Inspirował się abstrakcjonizmem i ekspresjonizmem,
ale także rosyjską awangardą i teoriami psychologii; stworzył
unikalny styl artystyczny określany jako „modułowy”.

77
76

Ossip Zadkine
(1890 Witebsk – 1967 Paryż)

Joan Miro
(1893 Barcelona – 1983

Famme assise,

1966

Palma de Mallorca)

Ceramics,

akwaforta w 7 kolorach, papier,
1974 r.

litografia, papier,
43,5 × 65 cm
cena wywoławcza: 1000 zł ●
Kataloński malarz, rzeźbiarz i ceramik. Jego dzieła interpretuje się jako przynależące do surrealizmu, jako wyraz powrotu do dzieciństwa
i jako „piaskownice dla podświadomości”. Na styl Miró składają się żywe kolory połączone z uproszczonymi formami, kojarzącymi się

66 × 50 cm (wymiar arkusza), sygn. na
płycie l. d.: O. Z oraz ołówkiem u dołu:
93/100 O. ZADKINE Na odwrocie
nalepka z nazwą L`Oeuvre Gravée
Zurich z tytułem pracy oraz numerem
No. 453/1966; na papierze l. d. sucha
pieczęć L`OUEVRE GRAVÉE
cena wywoławcza: 1000 zł ●

z rysunkami małego dziecka.
44

49 × 39 cm (wymiary odbitki),
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Urodził się w Witebsku w rodzinie szkocko-żydowskiej. Uczył się w Anglii, gdzie wysłali go
rodzice. Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Sutherland, a później w Londynie. Na wystawie w British Museum po raz pierwszy zapoznał się ze współczesną rzeźbą,
wtedy też zaczął tworzyć własne prace rzeźbiarskie. Po przyjeździe do Paryża studiował
w Nationale des Beaux-Arts. Wystawiał na Salon d’Automne i w Salon des Indépendants.
Jego dorobek opiewa na ponad 400 rzeźb oraz kilka tysięcy rysunków, akwarel oraz grafik.
Wystawiał wiele we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii a nawet Japonii. Rzeźby tworzył
głównie z metalu i drewna. Dużo w jego stylu uległo zmianie po drugiej wojnie światowej,
kiedy to zacżął stosować formy wzorowane na stylu barokowym; rzeźba „Orfeusz” z tego
okresu została zakupiona przez Rząd Francjii do Małego Pałacu, gdzie można ją podziwiać.
W roku 1962 odbyła się w Paryżu pierwsza wystawa tkanin jego autorstwa.
45

80
Jan Wodyński
(1903 Jasło – 1988 Warszawa)

Budowa mostu

78

tech. mieszana, papier, 40 × 52 cm
w świetle passe-partout, sygn. p.d.:

Mojżesz Kisling

WODYŃSKI

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

cena wywoławcza: 1800 zł ●

Motyw z Montparnasse
akwaforta, papier, 33,5 × 26 cm w świetle oprawy, sygn. na
płycie l.d: Kisling

Urodził się w 1903 r w Jaśle – zmarł w 1988 r. Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Weissa i F. S. Kowarskiego. Członek grupy
Pryzmat/m.in.; L. Adwentowicz, K. Larisch, K. Łada-Studnicki, L. Pękalski, J. Studnicki, W. Taranczewski/działającej w latach 1930–39.
Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne. Zaliczane do nurtu postimpresjonistycznego. Interesowała go przyroda. Malował pejzaże,
martwe natury, portrety. Pod koniec lat 60-tych malował też abstrakcje. Prowadził działalność dydaktyczną – profesor UMK w Toruniu,

cena wywoławcza: 1200 zł ●

PWSSP w Gdańsku, ASP w Warszawie.

81
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia-2011 Arizona)

79

Cyrk,

Donald Solo

1951 r.

akwarela, papier, 43 × 50 cm, sygn.

(1919–2010)

i dat. l.d.: „Brzosko Władysław/51.” oraz

Pejzaż industrialny z Chorzowa,

1948 r.

akwarela, papier 40 × 25 cm w świetle passe-partout, sygn.

p.d.: „BrzoskoWładysław/1951”
cena wywoławcza: 1200 zł ●

i dat. p.d.: DSolo 1948 r./Chorzów. Na odwrocie opisany: Solo
Donald/Warszawa Szpitalna 4 m. 8/„Huta II” akw.

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 30. podjął studia w warszawskiej Akademii
Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie

cena wywoławcza: 500 zł ●

przebywał w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce marynistycznej. W 1956 r.
wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz

46

Architekt, malarz, pułkownik Wojska Polskiego, absolwent

sceny rodzajowe. Poza malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas

Instytutu Budowlanego w Kujbyszewie (1942), członek Studia

Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków

Plastycznego Wiarus. W 1981 r. miał wystawę indywidualna

upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego.

w Muzeum w Bieżuniu.

Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.
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83
Maja
Berezowska
(1898–1978)

Dama
z rycerzem
akwarela,
papier, 20 × 28 cm
w świetle passe-partout, sygn. l.d.:
majaberezowska
cena wywoławcza:
2200 zł ●

84
Antoni
Uniechowski
(1903 Wilno – 1976
Warszawa)

Uczta –
Ilustracja do
Peregrynacji
Juliusza
Słowackiego

82
Tadeusz Bogusławski

tusz, akwarela,

(1898–1963)

19,5 × 23,5 cm,
niesygnowany

Rynek w Kazimierzu Dolnym,
1958 r.

cena wywoławcza:
1000 zł ●

akwarela, papier, 59 × 46,5 cm,
sygn. i dat. l.d.: Tadeusz Bogusławski

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 w warszawskiej ASP. W swej twórczości przede wszystkim zajmował się

1958 – Kazimierz Dolny

ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława Prusa oraz Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem,

cena wywoławcza: 1200 zł ●
48

piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską.
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85
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Droga,

1954 r.

litografia, papier, 27 × 37 cm, sygn. i dat.
ołówkiem p.d.: StDawski 1954 r.
cena wywoławcza: 200 zł ●
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom otrzymał 1939 roku w pracowni Feliksa Szczęsnego Kowarskiego i Stanisława
Ostoi – Chrostowskiego. Od 1945 roku przez następne 25 lat związany był z PWSSP we Wrocławiu, której był profesorem i przez pewien
czas rektorem. Zajmował się grafiką, malarstwem, rzeźbą w ceramice i szkle. Brał czynny udział w życiu wystawowym. Miał kilkanaście
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (Londyn, Sofia, Praga, Wiedeń, Berlin, Budapeszt, Tel-Aviv, Toronto i in.) Był laureatem
wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody Artystycznej Miasta Wrocławia, Nagrody Artystycznej Wojewódzkiej Rady Narodowej, medale
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, medal na IV Międzynarodowym Biennale Exlibrisu w Malborku. Był wybitnym pedagogiem – jego
uczniem był m.in. Józef Gielniak.

86
Aleksander Sołtan
(1903–1994)

Ulica Kozia – Warszawa

88

89

Stefan Rassalski

Stanisław Raczyński

(1910–1972)

(1903–1982)

Don Kichot wyrusza w świat,

litografia, papier, 33 × 26 cm, sygn. ołówkiem pod
płytą: Litografia 10/50 Ulica Kozia, Warszawa A.Sołtan

Lublin Brama Krakowska z Teki
Zabytki Polskich Miast, 1960 r.

1962 r.

drzeworyt, papier, 49,5 × 35,3, sygn. i dat. ołówkiem l.d.: S.Rassalski 1962 oraz p.d.: Don Kichot

drzeworyt, papier, 24,5 × 17 cm,

wyrusza w świat 148/150

sygn. ołówkiem pod płytą p.d.: St. Raczyński

cena wywoławcza: 800 zł ●

cena wywoławcza: 100 zł ●

i użytkową. Swoje prace prezentował w regularnie od 1935 w warszawskiej

Malarz, grafik, historyk sztuki, publicysta. Studiował

W 1926 r. ukończył krakowską Akademie Sztuk Pięknych. Był

Zachęcie. Laureat licznych nagród jak: Medal Srebrny na Salonie Jubileuszowym

w Lublinie, dyplom uzyskał na warszawskiej ASP. Od

rysownikiem, malarzem i grafikiem. W latach 1927–28 pracował

TZSP (1935): III nagroda na Wystawie Plastycy w walce o pokój, wyróżnienie

1932 r. uprawiał drzeworyt, początkowo pod silnym

jako scenograf w Teatrze Popularnym w Krakowie, a przez następne

konkursowe na Wystawie Grafiki Marynistycznej.

wpływem Tadeusza Kulisiewicza i sztuki ludowej.

dwa lata w tym samym charakterze w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

W czasie Powstania Warszawskiego Rassalski był jednym

Zajmował się grafiką, plastyką reklamową, ilustratorstwem.

cena wywoławcza: 500 zł ●
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1937 roku uzyskał
dyplom. Był członkiem ZAIKS. Zajmował się rysunkiem i grafiką warsztatową

z fotoreporterów Armii Krajowej, działającym w rejonie
południowego Śródmieścia.

90

87

Stefan Rassalski

Czelii

(1910–1972)

(pocz. XX w.)

Barbakan – Warszawa

Widok na kościół Św. Jacka
w Warszawie na Freta

drzeworyt, papier, 35 × 42 cm w świetle
passe-partout, sygn. i dat. l.d.: S.Rassalski

akwarela, papier, 23 × 32,5 cm,

1962 oraz p.d.: Barbakan-Warszawa

sygn. p.d.: Czelli

cena wywoławcza: 450 zł ●

cena wywoławcza: 500 zł
50
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91
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Dziecko
tech. mieszana, tektura,
49 × 34 cm, sygn. l.d.: Aneri
cena wywoławcza: 3600 zł ●
Malarka, witrażystka. Studiowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych
malarstwo u Karola Tichego i Konrada Krzyżanowskiego oraz rzeźbę
u Xawerego Dunikowskiego. Naukę kontynuowała na prywatnym kursie
u swojego przyszłego męża Wojciecha Weissa. Wystawiała z artystami
należącymi do T.A.P. „Sztuka”. Malowała pejzaże, martwe natury,
portrety, wyróżniające się żywymi, nasyconymi barwami. W latach
siedemdziesiątych zajmowała się także mozaiką.

92
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska –
1922 Kraków)

Studium leżącej dziewczynki
ołówek, papier, 14,5 × 18,5 cm
w świetle passe-partout, na odwrocie
napis odręczny: Antoni Gramatyka
1841–1920. Strona ze szkicownika artysty nabytego w Krakowie
w 1970 r.
cena wywoławcza: 600 zł

93
Tadeusz Styka
(1889–1954)

Portret kobiety
olej, tektura, 54 × 46 cm,
sygn. l.d.: TADE STYKA
cena wywoławcza: 18 000 zł ●
Pochodził ze znanej rodziny artystów – malarzem byli jego ojciec Jan i brat Adam. Pierwsze lekcje rysunku i malarstwa otrzymał w pracowni

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej

swego ojca. Następnie uczył się, od roku 1900, u J.-J. Hennera i E. Carriere`a w Paryżu. Tam też mieszkał i miał swoją pracownię malarską.

i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie.

W roku 1929 przeprowadził się do Nowego Jorku, nadal jednak zachowując pracownię paryską. Od najmłodszych lat wystawiał swoje

Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość

prace na Salonach i w galeriach paryskich oraz w Polsce, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Był uznanym portrecistą; malował znane

jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach odczuwana

osobistości ze świata sztuki, nauki, polityki i z kręgów arystokratycznych, m.in. portretował L. Tołstoja, I. Paderewskiego, M. Maeterlincka,

jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.

S. D. Roosvelt, Polę Negri, W. Andersa, C. Flammariona. Malował także portrety, sceny rodzajowe i niekiedy kompozycje o tematyce religijnej.

52
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94
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno-1926 Paryż)

Chłopiec z harmonią,

1929 r.

miękki werniks, papier, 16 × 10 cm, z La
porte Lourde. Poémes en prose de René
Morand, dessins hors-texte par Eugéne Zak,
Paris 1929
cena wywoławcza: 800 zł

97
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

95

Portret kobiety w chustce (obraz
dwustronny)

Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Pochylona kobieta,

kredki, papier, 52 × 32 cm, sygn. l.g.:

1929 r.

Eug Zak

miękki werniks, papier, 11,8 × 11,8 cm, sygn.

Pochodzenie:

na płycie p.śr.: Eug Zak, z La porte Lourde.

Kolekcja dr J.Matejki, Nowy Jork Galeria

Poémes en prose de René Morand, dessins hors-texte par Eugéne Zak, Paris 1929

Lipert, Brooklyn.

cena wywoławcza: 1000 zł

Reprodukowany:
M. Rola, Eugeniusz Zak (1884–1926),
Pro Arte, 1987, str. 6
Malarstwo polskie, Ceny na aukcjach
zagranicznych 1985–1990, Galeria
Lipert, Kraków, 1991, p. 93.
Barbara Brus-Malinowska, Eugeniusz
Zak 1884–1926, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Warszawa 2004, nr w kat.
94, str. 196
cena wywoławcza: 85 000 zł

96

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie

Eugeniusz Zak

kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede

Szczęśliwa rodzina

wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował

miękki werniks, papier, 12,4 × 14 cm
(odcisk płyty), 21 × 17 cm w świetle
passe-partout

portrety oraz wykonywał sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje, o melancholijnejatmosferze.
Głównymi bohaterami tych prac stanowiły postaci o wydłużonych i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem.
Tłem tych przedstawień stanowił arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a,
Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.

cena wywoławcza: 1 200 zł
54

powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm,
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98

100

Paul Gauguin

Mojżesz Kisling

(1848–1903)

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-

Na plaży (Czy jesteś
zazdrosna)
litografia barwna, papier,
55,8 × 72,5 cm, napis l.d.: Aha oe
feii?

Mer)

Pejzaż śródziemnomorski
litografia barwna, papier,
46 × 57 cm, sygn. p.d. sucha
pieczęć i ołówkiem „Jean Kisling”,

cena wywoławcza: 2500 zł
Jeden z najważniejszych malarzy post-impresjonizmu. Doceniony dopiero po śmierci, miał ogromny wpływ na malarstwo awangardowe,
poprzez m.in. eksperymentalne użycie koloru i syntetyzm w formie. Urodzony w 1848 r. w Paryżu, malarstwem zajmował się początkowo
amatorsko, łącząc twórczość artystyczną z pracą maklera giełdowego. W 1876 r. w ramach Salonu wystawił swój pierwszy obraz, sześć
lat później całkowicie poświęcił się malarstwu. W 1886 r. udał się do Pont-Aven w Bretanii i zamieszkał w kolonii malarskiej; staje się
teoretykiem grupy malarzy (Émile Bernard, Paul Sérusier, Władysław Ślewiński i inni) zwanej Szkołą z Pont-Aven. Jego obrazy cechowało
syntetyczne traktowanie plam barwnych (syntetyzm), czysta paleta i stosowanie kreski dla oddzielenia sąsiadujących kolorów (cloisonizm).
Twórczość tego okresu zapowiada i inicjuje fowizm, nabizm oraz symbolizm. W 1891 r. wyjeżdża na Tahiti. Twórczość tego okresu cechuje
melancholijna zmysłowość, odwołania do duchowości i wierzeń, w formie prymitywizm i nasycona, ciemniejsza paleta barwna. Na wyspach

l.d. ołówkiem: H.C. |25
cena wywoławcza: 2200 zł ●
Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. Zaraz po
studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci
ówczesnej sceny artystycznej jak na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo Kislinga
wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych
wystawach sztuki współczesnej polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.

Pacyfiku mieszkał z przerwami aż do śmierci w 1903 r.

101
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

99

Siedząca para (Love Song)

Emanuel Mané-Katz

litografia barwna, papier,

(1894–1962)

40,5 × 55 cm, sygn. ołówkiem p.d.:

Skrzypek

Menkes, opisana l.d.: 66/100, sygn.

litografia, papier, 49 × 64,5 cm,

na kamieniu p.d.: Menkes

sygn. l.d. na kamieniu: Mane-Katz

cena wywoławcza: 2 700 zł ●

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922
naukę kontynuował w ASP w Krakowie. W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża.

Urodził się w rodzinie ortodoksyjnych Żydów, pierwotnie zamierzał zostać rabinem. W latach 1911–1912 uczył się w Szkole Rysunkowej

Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach.

Iwana Trutniewa w Wilnie, następnie w Szkole Ma-larstwa Mykoły Muraszki w Kijowie. Od 1913 studiował w Ecole des Beaux-Arts

W 1930 r. pokazywał swe prace w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także w Kanadzie

w Paryżu u Fernanda Cormona, gdzie spotkał m.in. kolegę z Wilna, Chaima Soutine’a oraz Marca Chagalla. Lata I wojny światowej spędził

i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”.

w Rosji – w Petersburgu, Moskwie (gdzie debiutował na wystawie artystów żydowskich w 1916) i Charkowie (gdzie od 1917 wykładał

W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery oraz French Art

w Instytucie Artystycznym). W 1920 wrócił do Paryża i na trwałe wrósł w środowisko międzynarodowej Ecole de Paris jako jeden z jej

Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury

wybitnych reprezentantów. W tych latach i w tym kręgu wykształcił własny styl malowania, wiele zawdzięcza-jący fowistom (zwłaszcza

z kwiatami oraz pejzaże. Często podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. Potem w jego

Derainowi). Obok malarstwa zajmował się też rzeźbą, tworząc w brązie kameralne figury o żywym ruchu i bogatej fakturze. Wystawiał

kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała

głównie w Paryżu, z czasem w Nowym Jorku, a także w Polsce.

niezwykle ekspresyjna, bogata paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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104
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze –
1978 Warszawa)

Bezwstydna Lola
akwarela, piórko, 17 × 22 cm,
opisana i sygn. znakiem autorskim

102

p.d.: Bezwstydna Lola

Otto Axer

cena wywoławcza: 1000 zł ●

(1906 Przemyśl-1983 Warszawa)

Parasolki,

1975 r.

tusz, akwarela, papier, 20 × 29 cm,
sygn. i dat. p.d.: axer 75
cena wywoławcza: 600 zł ●
W 1924 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pobierając nauki w pracowaniach Władysława Jarockiego, Wojciecha
Weissa i Fryderyka Pautscha. Po ich ukończeniu w 1930 wyjechał na roczne stypendium do Paryża. Po powrocie od 1932 był scenografem
tworzącym w teatrach Warszawy, Łodzi (m.in. w „Kameralnym”, w sezonie 1937/1938 scenografia do sztuki G. Zapolskiej „Kobieta bez
skazy”, w reż. Wład. Krasnowieckiego), Krakowa i we Lwowie, często współpracował z Leonem Schillerem. Po wybuchu wojny trafił do getta
warszawskiego, z którego udało mu się uciec. Po upadku powstania warszawskiego, w którym wziął udział, został skierowany do Stalagu
XI-A Altengrabow i przebywał tam do końca II wojny światowej. Po powrocie do kraju podjął pracę w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi,
od 1949 zamieszkał w Warszawie i rozpoczął współpracę z Teatrem Polskim. Od 1947 do 1952 był wykładowcą w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej w Łodzi, od 1959 tworzył scenografie na potrzeby telewizji. W 1973 zakończył prace dla Teatru Polskiego i skupił się na
malarstwie i grafice. W 1979 został uhonorowany tytułem Zasłużonego Członka Związku Artystów Scen Polskich.

105
Zygmunt Skwirczyński
(1868–1938)

Rysunek satyryczny
tusz, papier, 34 × 30,5 cm w świetle passe-partout,
sygn. u dołu: Skwirczyński
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cena wywoławcza: 550 zł

Otto Axer

sygn. i dat. p.d.: axer 74
cena wywoławcza: 700 zł ●
58
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(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Karmienie łabędzi w Ogrodzie Saskim,

1976 r.

tusz, papier, 14,8 × 13,5 cm, sygn. monogramem wiązanym i dat.:

cena wywoławcza: 400 zł ●

1974 r.

tusz, akwarela, papier, 20 × 22,5 cm,

Szymon Kobyliński

SK 76

(1906 Przemyśl – 1983 Warszawa)

Taniec z gitarą,

106

Rysownik, grafik, satyryk, scenograf, autor programów telewizyjnych i radiowych. Studiował grafikę na warszawskiej ASP oraz historię sztuki
na Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył ilustracje do przeszło 300 książek, m.in. do „Pana Tadeusza” i „Trylogii”. Współpracował z takimi
czasopismami jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Polityka”. Należał do prekursorów polskiego komiksu.
AUKC JA P R A C N A PA P I E R Z E
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107
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Rachoń
tusz, papier, 29,5 × 20,5 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany JF
cena wywoławcza: 500 zł ●
Studiował na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Studia
ukończył w roku 1953. Tworzył rysunki satyryczne, zajmował się grafiką
użytkową, plakatem i projekatmi reklam. Od początku lat pięćdziesiątych
stale współpracował z wieloma czasopismami takimi jak „Szpilki”,
„Mucha”, „Przegląd kulturalny”, „Polska” i „Świat”. Wystawiał swoje
prace w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i we Włoszech.

110

111

Karol Frycz

Karol Frycz

(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Stanisława Wysocka jako Klaudia w sztuce Dzieci
Waniuszyna, 1904 r.

108

cena wywoławcza: 400 zł ●

cena wywoławcza: 600 zł ●

cena wywoławcza: 400 zł ●

109

W latach 1887–96 studiował na Wydziale Politechniki Monachijskiej; uczył

Stanisław Rzecki-Szreniawa

i Józefa Unierzyskiego. Studia artystyczne kontynuował w latach 1902–04

się także w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego

(1888 Warszawa – 1972 Warszawa)

w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, paryskiej Academie Julian (1904–05)

Franciszek Frączkowski
i Bolesław Leszczyński

Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał do towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był

litografia, papier, 15 × 27,5 cm, sygn. na
płycie, z Teki Melpomeny (27), Kraków,
1904 r.

i londyńskiej szkole Williama Morrisa. Od 1930 roku był profesorem Akademii
autorem dekoracji i kostiumów głównie dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie
(1935 – 39) i Teatru Polskiego w Warszawie (1913 -31). Upowszechnił dekoracje
trójwymiarowe w teatrze polskim. Był twórcą polichromii w wielu krakowskich
kościołach, a także współautorem wystroju krakowskiej kawiarni Jama Michalika.

112

cena wywoławcza: 400 zł ●

Sobiesław Bystrzycki (Włodzimierz Bystrzyński)

W latach 1903–08 studiował w krakow-

(1854 Nowy Dwór – 1927 Kraków)

skiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo
u Teodora Axentowicza, Juliana Fałata
i Stanisława Wyspiańskiego, oraz rzeźbę
u Konstantego Laszczki. W roku 1904
współuczestniczył w wydaniu sławnej teki
litografii „Teki Melpomeny” poświęconej

Józef Sosnowski i Władysława Ordonówna
w „Bolesławie Śmiałym”, 1904 r.
litografia, papier, 29,5 × 27 cm, sygn. na kamieniu p.d.: Sobiesław, z Teki
Melpomeny (31), Kraków, 1904 r.

aktorom teatrów krakowskich, tworzył też

cena wywoławcza: 400 zł

ilustracje do czasopisma Liberum Veto.
60

1904 r.

Waniuszyna, `z Teki Melpomeny (6), Kraków, 1904 r.

Akta UB
monogram wiązany JF

l. d.: KF, z Teki Melpomeny (4), Kraków,

kamieniu śr.d.: FK, opisana wśród przedstawienia: `Kladyna/Dzieci

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

1904 r.

litografia, papier, 34,5 × 24,5 cm, sygn.:

litografia, papier, 33 × 26 cm w świetle passe-partout, sygn. na

Jerzy Flisak

tusz, papier, 21 × 29,5 cm, sygn. p.d.:

Leszczyński,
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115
113
Antoni Kierpal
(1898 Łódź – 1960
tamże)

Pejzaż wiejski
akwarela, papier,
20 × 29 cm, sygn.
p.d.: A.Kierpal
cena wywoławcza:
500 zł ●
Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Malował przede wszystkim pejzaże i sceny rodzajowe. Prace artysty znajdują się m.
in. w muzeum Miasta Gdyni.

Fryderyk Antoni
Hayder
(1905 Przemyśl –
1990 Gliwice)

Walka kogutów,
1946 r.

tusz, akwarela, papier,
38 × 58 cm, sygn.
i dat. l.d.: F.Hayder 46.
cena wywoławcza:
1600 zł ●
Malarz, grafik i architekt wnętrz oraz twórca plakatów. W 1933 roku ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Przed wojną wystawiał
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W 1945 roku został prezesem ZPAP oddziału w Gliwicach. Uczestniczył w Ogólnopolskiej Wystawie
Plastyki w Warszawie (1953), Wystawie malarstwa w warszawskim Muzeum Narodowym (1961/62), Wystawie malarstwa w Zachęcie
(1965) i Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu (1968). Miał wystawy indywidualne w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach
i Szczecinie. Malował kompozycje bliskie abstrakcji, w których barwne plamy obwiedzione mocnym konturem tworzą przedmioty w martwych
naturach czy zabudowania w miejskich pejzażach. Prace artysty znajdują się w Muzeach Narodowych w Krakowie i Wrocławiu.

116
Jerzy Pawłowski
(1909–1989)

114
Antoni Kierpal
(1898 Łódź-1960
tamże)

Ule
akwarela, papier,
26 × 20 cm, sygn.
p.d.: A.Kierpal
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Miłosna
akwarela, gwasz,
papier, 35 × 49,5 cm,
sygn. l.d.: J. Pawłowski
|Miłosna
cena wywoławcza:
1600 zł ●
Studiował w MSSZiM w Warszawie (1926–1931). Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 1958 był członkiem
grupy „Zachęta”. Uprawiał malarstwo sztalugowe. Tematyka jego prac obejmowała pejzaż, portret oraz karykaturę. W latach 1961–1962

cena wywoławcza:

współpracował z BW „Ruch”. Zaprojektował dla nich karty pocztowe okazjonalne oraz z widokami Warszawy. Kolekcja jego prac znajduje

600 zł ●

się w zbiorach Muzeum Historycznego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie.
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117
Chaim Goldberg
(1917–2004)

Nauczyciel i uczeń
litografia, papier, 59 × 45 cm, opisany
u dołu ołówkiem: l.d.: 8/300, p.d.:
Chaim Goldberg
cena wywoławcza: 1200 zł ●

118
Chaim Goldberg
(1917–2004)

Żydowskie wesele
Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała

litografia barwna, papier,

w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz Jana

44,5 × 59 cm w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem p.d.: Chaim
Goldberg, l.d.: 183/300

119

cena wywoławcza: 1200 zł ●

Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Malarz, rzeźbiarz. W Polsce był autorem m.in. pomnika Mickiewicza i Puszkina odsłoniętego w 1953 w Polanicy-Zdroju. Po wyjeździe
w 1955 za granicę został czołowym reprezentantem malarstwa przedstawiającego nieistniejący świat żydowskich sztetli. Malował głównie
rodzinny Kazimierz Dolny. Twórczość malarska i rzeźbiarska przyniosła mu sławę za granicą, jego prace są dziś m.in. w zbiorach Metropolitan
Museum of Art i Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Gallery of Art, Smithsonian Institute w Waszyngtonie, Museum Yad Vashem
w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie. Wielka wystawa monograficzna artysty miała miejsce na

Stroje ludowe Kaszubskie
rotograwiura, papier, 42,3 × 67,4 cm,
sygn. na płycie l.d.: Z. Stryjeńska

50-lecie Muzeum Nadwiślańskiego w jego nowej siedzibie. Na wystawie zostały przedstawione obrazy olejne oraz 160 prac na papierze.

cena wywoławcza: 1200 zł ●
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Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że w tym,
czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska przebrała się za
mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa.
Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu
oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci
historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje
artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.
65

122
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt
tusz, papier, 31 × 21,5 cm w świetle
passe-partout, sygn. p.g.: Tymon
cena wywoławcza: 3500 zł ●
Studiował w latach 1900–05 w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, S. Wy-

120

spiańskiego i T. Axentowicza. W 1907–08, 1912 i 1928 podróżował do
Monachium, Wiednia, Włoch i Paryża. Od 1905 r. mieszkał w Zakopanem,

Henryk Streng

gdzie projektował wzory dla pracowni „Kilim”. We jego wczesnej twórczości

(1903 Lwów –

widoczne są wpływy secesji i malarstwa Paula Gauguina, później także

1960 Warszawa)

Paula Cezanne’a i Augusta Renoir’a oraz Amadeo Modigliani’ego. Używał

Abstrakcja

czystych, intensywnych kolorów, postacie i przedmioty obrysowywał

akwarela, gwasz, pa-

Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a w latach 1945–60

wyrazistym konturem. Od 1928 roku był profesorem na Wydziale Sztuk
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

pier, 28 × 34,5 cm

Należał do Towarzystwa Sztuka Podhalańska, ugrupowania Rytm oraz do

w świetle passe-

Grupy Toruńskiej. Malował najchętniej akty we wnętrzach, kąpiące się

-partout, sygn. p.d.:
S. 26

kobiety, postacie z cyrku i z commedia dell’arte, kwiaty oraz pejzaże i widoki

cena wywoławcza:

się grafiką, rzeźbą, pisał dramaty, opowiadania i powieści.

miejskie. Tworzył także na zamówienie portrety, rysował pocztówki, zajmował

6500 zł ●
Studiował we lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej
Szkole Przemysłowej pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego i w paryskiej Académie Moderne u Fernanda Légera. Był zafascynowany naiwną
sztuką prowincjonalną, jarmarcznym folklorem i lunaparkiem; często
wykorzystywał motyw człowieka-manekina. W roku 1930 przyłączył
się do grupy ARTES (należeli do niej m.in.: Jerzy Janisch, Mieczysław
Wysocki, Aleksander Krzywobłocki, Ludwik Lille, Otto Hahn, Tadeusz
Wojciechowski, Aleksander Riemer). Po wojnie wykładał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Brał udział w pracach warszawskiego
Klubu Młodych Artystów i Naukowców, uczestniczył w Wystawie Sztuki
Nowoczesnej w Krakowie (1948 r.). Jego powojenna twórczość stanowi
interesujący odpowiednik francuskiej i włoskiej abstrakcji lirycznej.

123
Leon Chwistek
(1884–1944)

Akt leżącej
ołówek, papier, 19 × 24 cm
w świetle passe-partout, niesyg.,

121

na odwrocie potwierdzenie atentyczności przez Alinę Chwistek

Otto Axer

cena wywoławcza: 8000 zł

(1906 Przemyśl – 1983 Warszawa)

Erotyk

Matematyk, filozof, malarz i teoretyk sztuki. Około 1903–04 studiował przez pół roku jako wolny słuchacz w pracowni Józefa Mehoffera
w krakowskiej akademii. W 1913–14 studiował rysunek w Paryżu. Był jednym z założycieli ugrupowania Formiści powstałego w 1917

tusz lawowany, papier, 40 × 28 cm,

w Krakowie. W 1922 sformułował własną „matematyczną” teorię malarską tzw. strefizm. Wystawiał w Krakowie (wystawa indywidualna

sygn. p.d.: oaxer

w 1927) oraz we Lwowie (wystawa indywidualna w 1934) W okresie formistycznym malował portrety, akty, kompozycje figuralne oraz
widoki fantastycznych miast. Malował także portrety oraz kompozycje inspirowane założeniami futurystycznymi oraz pracami dzieci.

cena wywoławcza: 900 zł ●
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124

127

Antoni Gawiński

Stefan Szmaj

(1876–1954)

O kocie w butach: Chłopi,

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Autoportret

1922 r.

tusz, papier, 20 × 24,5 cm w świetle passe-partout,

linoryt, papier, 13,5 × 16,5 cm (odcisk

sygn. monogramem wiązanym i dat. l.d.: AG 1922

płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar arkusza),
sygn na kamieniu p.d.: SS l.d ołówkiem:

cena wywoławcza: 300 zł ●

6/20 oraz poniżej: linoryt
Analogiczna praca reprodukowana

Kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej Gersona, kra-

w: Graficzny warsztat ekspresjonisty.

kowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Akademii monachijskiej.

Linoryty i rysunki Stefana Szmaja

Po studiach przebywał we Włoszech, w 1904 r. powrócił do

(1893–1970), Poznań, Galeria Piekary

kraju i osiadł w Warszawie. Był artystą wszechstronnym, malował

2014, s. 81. Pochodzenie:

olejami, akwarelą, gwaszem i temperą. Projektował mozaiki

Kolekcja rodziny artysty

i witraże, ilustrował książki i czasopisma. Artysta uznawany był,
obok E. Okunia, K. Stabrowskiego, B. Biegasa, za reprezentanta

cena wywoławcza: 1300 zł

symbolizmu i secesji warszawskiej.

125

128

Emil Kunke

Józef Presser

(1896 Lwów – 1943 tamże)

Góra stracenia,

1931 r.

litografia, papier, 22 × 17 cm (odcisk płyty),

(1907 Lublin-1967 Paryż)

Studiował malarstwo pod kierunkiem Philipa Hale, po czym przez kolejne cztery lata

Gatulacje – Tommy Langbert

Włoch i Belgii. Po powrocie do Stanów w 1931 osiadł w Filadelfii. W 1940 Presser

litografia, papier, 30 × 22 cm w świetle

26 × 21 cm w świetle oprawy, sygn. ołówkiem

passe-partout, sygn. l.g.: Presser

p. d.: 19. E. Kunke 31 oraz autorski tytuł l. d.:
Góra stracenia

cena wywoławcza: 500 zł ●

doskonalił swe warsztatowe umiejętności analizując dzieła mistrzów w muzeach Francji,
przeniósł się do Nowego Jorku zajmując pracownię przy 14th Street, Union Square
District. W 1941 poślubił Agnes Hart; wraz z żoną uzyskał letnią pracownię w Woodstock
stając się jednocześnie członkiem Maverick Artist Colony i Woodstock Artists Association.
Ostatnie trzy lata życia spędził w Paryżu.

cena wywoławcza: 2400 zł

129

Malarz, grafik i rysownik o pochodzeniu żydowskim. Związany z lwowskim życiem
artystycznym. Studiował na uniwersytecie we Lwowie, w Wiedniu i Klosterneuburgu.
Wystawiał z grupą Artes. Swoje prace prezentował także we Lwowie. Podejmował

Stefan Szmaj

tematykę związaną z literaturą, Biblią, słowiańską mitologią, historią i tradycją

(1893 Książenice-1970 Gdańsk)

żydowską. Sięgał również po motywy fantastyczne.

Topole IV
linoryt, papier, 16,6 × 21 cm (odcisk płyty),
29,5 × 21 cm (wymiar arkusza), sygn na kamieniu
p.d.: SS l.d.: ołówkiem 6/20 oraz poniżej: „Topole
IV”/linoryt, 1920 Graficzny warsztat ekspresjonisty.

126

Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970),
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 81. Pochodzenie:

Jacek Fedorowicz

Kolekcja rodziny artysty

(ur. 1937)

cena wywoławcza: 1300 zł

Zwykły obywatel Lech W. na rybach
serigrafia, papier, 19 × 26,5 cm, sygn. ołówkiem

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. W 1910 roku krótko kształcił się w prywatnej szkole malarskiej Hermanna

pod płytą p.d.: J.Fedorowicz

Groebera w Monachium. Znaczący wpływ na charakter jego twórczości wywarł

cena wywoławcza: 600 zł ●

w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem artystycznym,

niemiecki ekspresjonizm, z którym artysta zetknął się podczas pobytu w Berlinie
współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, twórczość swoją prezentował

Polski satyryk i aktor. Z wykształcenia artysta malarz.
68
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m.in. na łamach czasopisma „Zdrój”. Posługiwał się głównie linorytem.
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132
Gottlieb Theodor Kempf
(1871–1964)

Profil dziewczynki w stylu
secesji
litografia, papier, 45 × 33 cm,
sygn. p.d.
cena wywoławcza: 1000 zł ●

130
Jacek Malczewski
(1854 Radom-1929 Kraków)

Szkice postaci
piórko, kredka, papier, 26 × 33,5 cm,
na odwrocie okrągła pieczęć „Ze zbiorów
Marji Malczewskiej”
cena wywoławcza: 2500 zł

131
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa – 1975 w Walnut Creek)

Zabawa,

1936 r.

drzeworyt, papier, 16,5 × 12,3 cm w świetle
passse-partout

133

cena wywoławcza: 400 zł ●

Antoni Uniechowski

Malarz, drzeworytnik i znany ilustrator. Studiował w Państwowej

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, malarstwo w krakowskiej
ASP oraz grafikę u Władysława Skoczylasa w warszawskiej Szkole

Na wyścigach

Sztuk Pięknych. W roku 1925 wyjechał do Paryża, mieszkał
tam oraz w Belgii, Włoszech i Anglii do 1939 roku. W czasie
okupacji przebywał w Polsce. Po wojnie osiadł w Kalifornii. Był
członkiem ugrupowania „Ryt”. Przed wojną zajmował się głównie

piórko, papier, 30 × 21,5 cm,
sygn. monogramem wiązanym p.d.: AU
cena wywoławcza: 2500 zł ●

drzeworytem, później także malarstwem ściennym i ceramiką.
70
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134

137

Juliusz Studnicki

Wiktor Zbigniew Langner

(1906 Kniażyce-1978 Warszawa)

(1906–1985)

Panowie oficerowie

Życzy W.Langner Dosiego Roku

kredka, papier, 28,5 × 20 cm
w świetle passe-partout,

tusz, akwarela, 17 × 12 cm, syg. i dat. p.g.: BAK/1.I/1955

sygn. p.d.: Studnicki

cena wywoławcza: 300 zł ●

cena wywoławcza: 600 zł ●
Grafik, malarz, wybitny twórca ekslibrisów. Podczas okupacji wydał konspiracyjnie
swą tekę “Ekslibrisowe grzechy”. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, podczas
okupacji członek ZWZ i AK.

138

135

Zdzisław Czermański

Malarz Nierozpoznany

(1896–1970)

(pocz. XX w.)

Koniec III Rzeszy Niemieckiej,

Jak prawica przedstawia rządy
Marszałka Piłsudskiego

1949 r.

litografia, 36 × 28,5 cm

akwarela, papier, 44 × 55 cm w świetle passe-partout,
sygn. i dat. p.d. monogramem wiązanym OH/15-VIII-49

cena wywoławcza: 1000 zł ●

cena wywoławcza: 2800 zł

Uczył się rysunku we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. Jako nastolatek
wstąpił do Legionów. W latach 20. współpracował z czasopismami satyrycznymi

136

(„Cyrulikiem warszawskim”, lwowskim „Szczutkiem”). Prezentowany album
zawiera 13 kolorowych karykatur Józefa Piłsudskiego, które sam Piłsudski

Juliusz Studnicki

polecił rozwiesić w Belwederze. Oferowana teka numerowana „13”, cały nakład

(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

wyniósł 500 egzemplarzy.

Uroczysty wjazd
akwarela, ołówek, papier, 19,5 × 13 cm
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: Studnicki
cena wywoławcza: 600 zł ●
W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych

139

w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowarskiego. W 1937
roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu.Od 1931 r. należał do grupy
artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych
artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował

Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Pracownią Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru

Śpiący pies,

w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował pejzaże,
martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały
przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często o charakterze groteskowym.
Prace Studnickiego prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny
artysty. Prezentowane były na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
72
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1954 r

akwarela, papier, 31 × 23 cm w świetle passe-partout sygn. p.d.: jms oraz dat. l. d.: 25/I 54
cena wywoławcza: 2000 zł ●
AUKC JA P R A C N A PA P I E R Z E
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140

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku

Juliusz Kossak

tach 1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie

(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Pojedynek Wołodyjowskiego
z Bohunem, po 1888 r.
akwarela, papier, 35 × 50,5 cm w świetle
passe-partout, sygn. monogramem
wiązanym p.d.: JK oraz potwierdzenie
autorstwa ojca dopisane przez Wojciecha
Kossaka l.d.:
cena wywoławcza: 35 000 zł
74

u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W laoddziałał na niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku
1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem
Ilustrowanym. Wiele podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni
F. Adama. W roku 1969 osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości
tematy batalistyczne; malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane
z życiem szlacheckiego dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez
niego z wielkim znawstwem. Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane
źródło tematów. Celował szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć
cykle ilustrujące dzieje rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach,
m.in. w TPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach
J. Ungera i A. Krywulta, a także za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego
W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera,

141

L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r.

Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Hucuł na saniach,

1919 r.

akwarela, gwasz, tektura, 90 × 68,5 cm,
sygn. i dat. l.d.: Sichul 919
cena wywoławcza: 12 000 zł
76
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zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”,

Stefan Filipkiewicz

a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej

(1879 Tarnów-1944 Mauthausen)

Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m.in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele

Zakopane
akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm,
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz/Zakopane
cena wywoławcza: 14 000 zł

jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r.
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP,
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty.
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi,
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często kolorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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145
Rafał
Malczewski
(1892 Kraków –
1965 Montreal)

Pejzaż z Minaki

143

akwarela,
33,5 × 49cm
w świetle passe-

Maciej Nehring

-partout, sygn. l.d.:

(1901 Warszawa –

Rafał Malczewski.

1977 tamże)

Drzewa wiosną
akwarela, papier,
28 × 40 cm, sygn.
p.d.: Maciej Nehring
cena wywoławcza:
1700 zł ●
W 1920 roku uczył się w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, później studiował malarstwo w Bydgoszczy (1921–24), w Krakowie

Minaki.VII – 43.
Prowieniencja: od
p.Ewy Sławińskiej,
która kupiła od
p.Barbary Turskiej-Lorentz w Kanadzie/
pasierbica R. Malczewskiego”
cena wywoławcza:
6500 zł ●

(1923–24) oraz Warszawie (1924–28). Ulubioną techniką artysty była akwarela. W latach 1933–39 był kierownikiem Pracowni Akwareli
i Grafiki Użytkowej w ASP w Warszawie. Malował pejzaże i portrety. Zajmował się również grafiką użytkową.

144
Jan Wodyński
(1903 Jasło – 1988
Warszawa)

Pejzaż wiejski
akwarela na
podrysowaniu

Stefan
Filipkiewicz
(1879 Tarnów –
1944 Mauthausen)

Panorama Tatr
akwarela, papier,
48 × 68 cm, sygn.

ołówkiem, papier,

p.d.: Stefan

28 × 41,5 cm

Filipkiewicz

cena wywoławcza:
1600 zł ●
78
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cena wywoławcza:
5500 zł
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147

149

Antoni Uniechowski

Moda dla pań i panienek,
XIX w.

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)
Ilustracja do Peregrynacji Juliusza

staloryt ręcznie kolorowany

Słowackiego

akwarelą, papier, 33 × 19,5 cm,

tusz, papier, 14 × 30 cm, niesygno-

oprawa współczesna

wany

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 800 zł ●

148
Romana Gintyłło
(1911–1988)

Bukiet w wazonie,

1976 r.

150

akwarela, papier, 36 × 27 cm, sygn.
i dat. l.d.: R.Gintyłłówna 1976

Moda dla pań i panienek,
XIX w.

cena wywoławcza: 500 zł ●

staloryt ręcznie kolorowany

W latach studiowała 1930–1938 na Wydziale Sztuk Pięknych USB w Wilnie, dyplom w 1939 w pracowni Bronisława Jamontta. W 1946

akwarelą, papier, 33 × 19,5 cm,

dyplom historii sztuki na KUL w Lublinie, w Wilnie aktywna w Spółdzielni Pracy Artystów Wileńskich i w „Grupie Wileńskiej”; uprawiała

oprawa współczesna

głównie twórczość drzeworytniczą. Po wojnie zamieszkała w Warszawie, tworzyła głównie delikatne akwarele, zajmowała się także fotografią

cena wywoławcza: 400 zł

artystyczną.
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151
Wiewiórka,

II poł. XVIII w.

akwaforta ręcznie kolorowana akwarelą, papier czerpany,
23,5 × 18 cm, oprawa współczesna
cena wywoławcza: 400 zł

154

155

Renifer tundrowy,

II poł. XVIII w

Małpka,

II poł XVIII w.

akwaforta ręcznie kolorowana akwa-

akwaforta ręcznie kolorowana akwa-

relą, papier czerpany, 23,5 × 18 cm,

relą, papier czerpany, 23,5 × 18 cm,

oprawa współczesna

oprawa współczesna

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 400 zł

156

157

152
Jean-Baptiste Wicar
(1762–1834)

Grupa antyczna
miedzioryt, papier,
49 × 32 cm w świetle passe-partout,
oprawa współczesna
cena wywoławcza: 900 zł

153
Małpa,

II poł. XVIII w.

Baran,

akwaforta ręcznie kolo-

Pantera,

II poł. XVIII w.

rowana akwarelą, papier

akwaforta ręcznie kolorowana akwa-

akwaforta ręcznie kolorowana akwa-

czerpany, 23,5 × 18 cm,

relą, papier czerpany, 23,5 × 18 cm,

relą, papier czerpany, 23,5 × 18 cm,

oprawa współczesna

oprawa współczesna

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 400 zł

oprawa współczesna
cena wywoławcza: 400 zł
82

II poł XVIII w.
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163

162
158

159

Emil Wattier

Emil Wattier

(1800–1868)

(1800–1868)

Sielanka w parku,

wg. Francoisa Boucher

XIX w.,

Friedrich Guimpel

Friedrich Guimpel

(1774 Berlin – 1839)

(1774 Berlin – 1839)

Krokus wiosenny,

Sen Annete,

XIX w.,
wg. Francoisa Boucher

litografia, papier, 33 × 23 cm,

litografia, papier, 33 × 23 cm,

oprawa współczesna

oprawa współczesna

cena wywoławcza: 500 zł

cena wywoławcza: 500 zł

Mak,

1819 r.

1819 r.

miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,

miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,

papier czerpany, 25 × 20 cm w świetle

papier czerpany, 25 × 20 cm w świetle

passe-partout

passe-partout

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 400 zł

164
Friedrich Guimpel
(1774 Berlin – 1839)

Krokus,

1819 r.

miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,
papier czerpany, 25 × 20 cm w świetle
passe-partout
cena wywoławcza: 400 zł

160

161

Nicolas de Launay

Motyle,

(1646–1727)

Małżeńskie zaloty,

akwaforta, papier, 28,7 × 32,5 cm

k. XIX w.

w świetle passe-partout
cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 700 zł
84

166

Friedrich Guimpel

Friedrich Guimpel

(1774 Berlin – 1839)

chromolitografia, papier, 27,3 × 19,3 cm
XVIII w.

165
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Krokus jesienny,

1819 r.

(1774 Berlin – 1839)

Lilia biała,

1918 r.

miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,

miedzioryt ręcznie kolorowany akwarelą,

papier czerpany, 25 × 20 cm w świetle

papier czerpany, 25 × 20 cm w świetle

passe-partout

passe-partout

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 400 zł
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167

170

Yama z kołem życia,

Padmapani (?),

Tybet, poł. XX w.

Tybet, poł. XX w.

drzeworyt, papier ryżowy, 30 × 21 cm

drzeworyt, papier ryżowy, 30 × 21 cm w świetle

w świetle passe-partout, sygn. p.d.: T. Muni

passe-partout, sygn. p.d. C. Muni

cena wywoławcza: 450 zł

cena wywoławcza: 500 zł

168
Dziewczyna z kagankiem,
Tybet, poł. XX w.

drzeworyt, papier ryżowy, 30 × 21 cm w świetle
passe-partout, sygn. l.d.: C. Muni
cena wywoławcza: 400 zł

171
Ohara Shoson
(1877–1945)

Sikorka na gałęzi,

Japonia, okres Showa
(1926–1989), ok. 1930 r.
drzeworyt barwny nishiki-e,

169

37,5 × 25,5 cm
w świetle passe-partout

Durga, żona Shivy pokonuje
Mahishasura, syna demona Rambha,

cena wywoławcza: 600 zł ●

Tybet, poł. XX w.

Kasamatsu Shiro
(1898–1991)

Pagpda w porannym
deszczu, dzielnica
Yanaka w Tokio,

Japonia, okres Showa
(1926–1989), 1932 r.

drzeworyt barwny nishiki-e,
38 × 25 cm w świetle

drzeworyt, papier ryżowy, 30 × 21 cm w świetle passe-

passe-partout

-partout, sygn. p.d.: C. Muni

cena wywoławcza: 600 zł ●

cena wywoławcza: 450 zł
86
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173
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

O dwóch takich co ukradli
księżyc
tusz lawowany, gwasz, papier,
29,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout, sygn. u dołu: Stasys
cena wywoławcza: 3000 zł ●

174
Bogna Czechowska-Orlińska

W roku 1973 ukończył Wileński Instytut Sztuk Pięknych, a od roku 1980 zamieszkał

(ur. 1962)

We dwoje,

w Polsce. Malarz, grafik i rysownik, Eidrigevicius często używa techniki „suchej pasteli”.
2003 r.

pastel, papier, 35 × 48 cm, sygn.
i dat. p.d.: BOGNA CZECHOWSKA 03
cena wywoławcza: 1800 zł ●
Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1983–88. Tajniki malarstwa zagłębiła w pracowni profesora Jacka Sempolińskiego,
rysunku pod kierunkiem Rafała Korolewicza. Dyplom z ceramiki w pracowni prof. Rafała Kwinty, aneks z tkaniny u prof. Wojciecha Sadleya.
Zajmuje się malarstwem, ilustracją, fotografią i projektowaniem wnętrz. W latach 1991–2002 miała 10 indywidualnych wystaw w Polsce,

Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Pajace
pastel, papier, 63 × 47 cm w świetle
passe-partout, sygn. p.d.: stasys
cena wywoławcza: 8000 zł ●

Kanadzie i Japonii. Udział w blisko 20 wystawach zbiorowych w kraju i w Europie.
88
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Rysował miedzy innymi dla „Polityki” „Literatury”, „New York Timesa” tworzył plakaty,
ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych), ekslibrisy, projekty scenografii, instalacje
i kompozycje przestrzenne, maski, akcje para teatralne.. Niesłychanie popularny, zyskał
uznanie fachowców, i publiczności. Dziecięce doświadczenia z litewskiej wioski przełożył na
język uniwersalnych symboli i metafor, stworzył własny styl. Przedstawia bajkowy, tajemniczy
świat zaludniony ludzikami o oczach z guzików. Jego figuratywną sztukę cechuje atmosfera
surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje się różnymi technikami: gwasz, olej
(np. Skrzypkowie, 1991), pastele (np. Konstrukcja, 1996), wykorzystuje rozmaite techniki
graficzne. Stworzył ok. 250 plakatów (np. Zniewolony umysł, 1990), ok. 360 grafik, zorganizował ok. 50 instalacji i performance`ów. Wykonał ilustracje do ok. 60 książek. Tworzy
także ekslibrisy, maski z tektury i rzeźby z korzeni drzew. Swoje dzieła podpisuje: „Stasys”.
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176
Kazimierz
Podsadecki
(1904 Zabierzów –
1970 Kraków)

Z płaskorzeźby
antycznej,
1984 r.

pastel, papier,
25 × 31 cm, sygn.
l.d.: PODSADECKI
oraz dat. p.d.:

178
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970
Kraków)

Wesołe miasteczko,
1964 r.

pastel (?), papier,
17,5 × 25 cm, sygn. p.d.:
Podsadecki oraz dat.
l. d.: 3.9.964
cena wywoławcza: 1400 zł ●

5,4,964, pośrodku:
z płaskorzeźby

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Znał dobrze Peipera i Strzemińskiego. Był współpracownikiem

antycznej

awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, a także członkiem grupy „a. r.” i Praesens. Na początku malował obrazy abstrakcyjne, później

cena wywoławcza:
900 zł ●

próbując swych sił w zakresie fotografii. Został aresztowany w 1941 r.; wtedy też zniszczono większość jego prac z lat 1926–1939. Był
jednym z założycieli powojennego ZPAP w Szczecinie. Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami awangardowymi.

177
Halina
ChrostowskaPiotrowicz
(1929–1990)

Figura niebieska
XVIII, 1980 r.
tech. własna, papier,

179

52 × 67,5 cm,
sygn. d.: Figura
niebieska XVII 11/12
Chrostowska 80

Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Siedząca kobieta

cena wywoławcza:
1200 zł ●
Studiowała w ASP w Warszawie. Dyplom otrzymała w 1952 roku. Wybitna mistrzyni grafiki warsztatowej, wieloletnia wykładowczyni grafiki

litografia, papier, 40,5 × 30,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. na
płycie l.d.: Menkes

w warszawskiej ASP. Około 1956 roku dała o sobie znać nowa tendencja w twórczości Chrostowskiej, mianowicie pasja do eksperymentów

cena wywoławcza: 2500 zł ●

formalnych i technicznych, która z czasem doprowadziła ją do zatarcia granic między grafiką i malarstwem.
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Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Wschód,

1996 r.

pastel olejny, papier, 16,5 × 12 cm,

180

sygn. i dat. l.d.: JZnamierowski 96
cena wywoławcza: 500 zł ●

Zdzisław Lachur
(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Ślicznej Danusi,

1966 r.

olej, papier, 53 × 35 cm, sygn. i dat.:
Slicznej Danusi/Zdzisław Lachur VIII 66
cena wywoławcza: 1200 zł ●
Studiował w ASP w Krakowie. Jego obraz „Ostatnie dni powstania w getcie”, był
wystawiany na IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1954r. Pierwszy założyciel
i kierownik Studia Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Zajmował się malarstwem
sztalugowym, ściennym, grafiką oraz filmem rysunkowym.

184
Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Nokturn,

pastel olejny, papier,

181

182

Jerzy Znamierowski

Jerzy Znamierowski

(1948–1999)

(1948–1999)

Struktury organiczne I,

1980 r.

Genesis VI,

17 × 12 cm, sygn. p.d.:
JZnamierowski 98
cena wywoławcza: 500 zł ●

Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Zachód,

1997 r.

pastel olejny, papier, 17,5 × 12,5 cm,
niesygnowany, opisany na odwrocie:
„Zachód” pastelolejny/Jerzy
Znamierowski 1997 r

1979 r.

metaloryt trawiony, papier, 30 × 22 cm, sygn. i dat.

metaloryt trawiony, papier, 31 × 24,5 cm odbitka

ołówkiem pod płytą metaloryt trawiony 18/30 JZnamie-

21/30, sygn. i dat. ołówkiem pod płytą: Genesis VI

rowski 80

metaloryt trawiony 21/30 JZnamierowski 79

cena wywoławcza: 1000 zł ●

cena wywoławcza: 1000 zł ●
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1998 r

185

cena wywoławcza: 500 zł ●
Malarz i rysownik. Członek ZPAP od 1976 roku. W latach 80. brał udział w niezależnych wystawach, np. „Obecność” w kościele Miłosierdzia
Bożego w Warszawie. Miał też wystawy indywidualne, np. „U progu poznania” w kościele Nawiedzenia NMP w Warszawie (1986) oraz
w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1989). Prace w Muzeum Narodowym w Przemyślu i Okręgowym w Toruniu.
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Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Na śmierć Kardynała,

1981 r.

linoryt, papier, 45 × 34,8 cm, odbitka 26/50,
sygn. na dole: Na śmierć Kardynała; 26/50;
S. Fijałkowski 81
cena wywoławcza: 4000 zł ●
Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem
W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował
na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko profesora objął
w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji.
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana
Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda
im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród mię- dzynarodowych,
m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale
Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach,
między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery
w Londynie.

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień,
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale

187

Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych

Barbara Narębska-Dębska

koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu

artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach

(ur.1921 Włocławek)

Paczków,

1970 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 33 × 33 cm,
sygn. i dat. p.d.: Barbara Narębska-Dębska 1970, opisany l.d.: PACZKÓW 11/36
cena wywoławcza: 500 zł ●
Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymała w 1950 r. Należała do „Grupy
Toruńskiej”. Brała udział w wystawach międzynarodowej grupy artystycznej „Reflet” w Paryżu. Miała ponad 30 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień m. in.: srebrny medal Akademii Tomaso Campanella w Rzymie, medal na
II Międzynarodowym Biennale Grafiki we Frechen oraz Nagrodę Miasta Torunia.
94

188
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Droga do nikąd z cyklu
mrowisko, 1988 r.
akryl, kreda, papier, 65 × 65 cm,
sygn. p.d.: Szajna 1988
Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty.
cena wywoławcza: 18 000 zł ●
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1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach:
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem,
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerię z teatrem, awangardowe działania
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje
osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
95

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym

189

190

Jacek Sienicki

Jacek Sienicki

(1928 Warszawa – 2000 tamże)

(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Drzewo,

Kwiat,

1992 r.

samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku

1993 r.

tech. mieszana, papier, 35 × 23 cm,

gwasz, papier, 38 × 28 cm,

sygn i dat. p.g.: Jsienicki 992

sygn. i dat. p.d.: JSienicki/93.

Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty.

Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 12 500 zł

cena wywoławcza: 12 500 zł
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otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura,
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy.
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów,
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjonistycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im.
C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
97

191

192

Alicja Wahl

Alicja Wahl

Ukończyła studia malarskie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni E. Eibischa

(ur. 1932)

(ur. 1932)

w 1957. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. W początkowym okresie twórczości obie

Dwie kobiety,

Kompozycja z kwiatami,

1974 r.

pastel, papier, 48,5 × 59 cm,

tusz, papier, 48,5 × 58,5 cm,

sygn. i dat. p.d.: AWahl/1974

sygn. i dat. śr.d.: AWahl 1974

cena wywoławcza: 2 800 zł ●

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
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1974 r.

siostry nie sygnowały swoich dzieł podkreślając w ten sposób, że są to ich wspólne prace.
Pierwszy pokaz ich dorobku artystycznego odbył się w 1979. Od tego czasu prowadzą
własną galerię sztuki, w której wystawiane są prace najwybitniejszych polskich malarzy,
grafików i rzeźbiarzy. Siostry Wahl miały liczne wystawy w kraju i za granicą m.in. w Wiedniu,
Paryżu, Sztokholmie, Hamburgu. Obie stawiają człowieka w centrum swoich zainteresowań
twórczych, stąd postać ludzka pojawia się w ich obrazach jako główny bohater obrazu.
99

194
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Krakowskie
Przedmieście,
2004 r.

gwasz, papier,
43,5 × 52,5 cm,
sygn. i dat. p.d.:
04/E.DWURNIK
cena wywoławcza:
6 200 zł ●

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 1965

193
(ur. 1943 Radzymin)

Plac Zamkowy,

2003 r.

gwasz, papier, 46 × 55 cm, sygn. i dat.
p.d.: MATEJKO/E.DWURNIK/2003
cena wywoławcza: 6 200 zł ●
100

roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował

Edward Dwurnik

miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza

(ur. 1943 Radzymin)

architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972 – 78 powstaje cykl

Edward Dwurnik

195

Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas
papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989 – 1991)
upamiętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990 – 1994)
oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym
pod wrażeniem wojen na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor
ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących
swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego

Gdańsk – CYKL
PLENERY, 1979 r.
ołówek, papier,
38 × 53 cm,
sygn. i dat. p.d.:
E. Dwurnik 79
cena wywoławcza:
2 500 zł ●

zapisu naszej kultury
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199

Zdzisław Stanek

Jan Lebenstein

(1925–1996)

(1930 Brześć Litewski-1999 Kraków)

Koszykówka

Ilustracja do poezji Eugenio Montale,
1972 r.

tusz, papier, 23 × 19 cm

litografia barwna, papier, 33 × 24 cm, sygn.

w świetle passe-partout

ołówkiem p.d.: Lebenstein i l.d.: 12/100

cena wywoławcza: 600 zł ●

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

197
Jan Lebenstein

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

-Samborskiego. Debiutował na wystawie „Przeciw wojnie,

Z cyklu Folwark zwierzęcy

przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od

litografia, papier, 70 × 50 cm, odbitka 44/100,

czerpał z literatury starożytnej, mitologii i Biblii. Stworzył też cykl

sygn. ołówkiem p.d.: Lebenstein 74

poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany

1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein

ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam

cena wywoławcza: 1 300 zł ●

opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G.
Orwella. uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de
la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).

200
Jan Lebenstein

198

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Ilustracja do poezji Eugenio
Montale, 1972 r.

Akt

litografia barwna, papier, 33 × 24 cm,
sygn. ołówkiem p.g.: Lebenstein oraz ś.d.:

tusz, papier, 27 × 19,5 cm, niesygnowany

70/100

cena wywoławcza: 700 zł ●

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

Ukończył studia w ASP w Krakowie, nie uzyskał jednak dyplomu
(aresztowany jako były żołnierz AK), co przez długie lata utrudniało mu

Zdzisław Stanek

wstąpienie do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współzałożyciel oraz

(1925–1996)

członek katowickiej samokształceniowej Grupy ST-53, w ramach której

Kompozycja abstrakcyjna

wraz z innymi młodymi artystami doskonalił swój warsztat i wzbogacał
środki artystycznego wyrazu, studiując skrypt niedokończonej Teorii

gwasz, tusz, papier, 20,5 × 29,5

widzenia Władysława Strzemińskiego. Laureat wielu nagród, m.in. wy-

cm w świetle passe-partout

różnienia IPKART za dorobek artystyczny. Brał udział w wielu wystawach

cena wywoławcza: 1400 zł ●

zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Niemcy, Holandia).
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204
Tadeusz L.
Serafin
(ur. 1953)

202

2013, 26

Paweł Duraj

tech. własna, papier,

(ur. 1955 Łódź)

40 × 70 cm, sygn.

Opiekun dzieci

p.d.: LTS2013 |26

linoryt, papier, 38 × 32 cm w świetle passe-

cena wywoławcza:

-partout, sygn. i dat. p.d.: Paweł Duraj 1985,

1200 zł ●

centralnie 1/20, l.d.: Opiekun dzieci.
cena wywoławcza: 600 zł ●
Ukończył Wydział Grafiki i Malarstwa na ASP
im. Wł. Strzemińskiego. Od blisko trzydziestu
lat jest związany z Poddębicami – gdzie mieszka
i pracuje – a w sposób szczególny z tamtejszym
renesansowym pałacem w którym powstaje
większość jego prac.

205
Tadeusz L.
Serafin

203

(ur. 1953)

Marcin Tomaszewski
(ur. 1971 Toruń)

Studium twarzy kobiecej
ołówek, pastel, papier, 39 × 51,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat.
p. d.: AIBANTOMASH 2012
cena wywoławcza: 1300 zł ●

2013, 38
tech. własna, papier,
40 × 70 cm, sygn.
p.d.: LTS2013 |26
cena wywoławcza:
1200 zł ●
W 1978 r. ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Uprawia rysunek, malarstwo, pastele
reliefowe, malarskie kompozycje przestrzenno-ażurowe. Tadeusz Serafin tworzy dynamiczne kompozycje na pograniczu ekspresjonizmu

Studia artystyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława

i abstrakcji. Stale poszukuje nowych, niekonwencjonalnych środków wyrazu. Najnowsze prace to przestrzenne kompozycje, łączące

Ziomka. Tworzy w technice olejnej i przede wszystkim wykonuje prace na papierze, łącząc tusz, ołówek i pastel. Bohaterami jego rysunków

tradycyjny rysunek z elementami rzeźbiarskimi. Ważniejsze wystawy indywidualne: 2016 – KOLAŻE, Galeria CPK, Warszawa; 2016 – Między

są przeważnie kobiety w futurystycznych „kostiumach”. Świat, który kreuje przed widzem implikuje skojarzenia z filmami science-fiction

płaszczyznami, Galeria Wspólna, Bydgoszcz; 2015 – KOL-MAL, Galeria Kazamaty, Warszawa; 2014 – Malarstwo, Galeria Delfiny, Warszawa;

i post apokaliptycznymi, dotyka obszarów sztucznej inteligencji, ewolucji i postępu. Tomaszewski przyjął artystyczny pseudonim i sygnuje

2014 – Pastele, Galeria van Golik, Warszawa; 2014 – Galeria Ether, Warszawa; 2013 – Galeria DAP3, Warszawa; 2011 – Galeria van

swoje prace: „AIBANTOMASH”.

Golik, Warszawski Festiwal Sztuki Ground Art, Warszawa.
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206

208

Jerzy Stajuda

Jerzy Stajuda

(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja, 0611
akwarela, papier, 27 × 23,5 cm,

Kompozycja, 1011
akwarela, papier, 26 × 24 cm, sygn. p.d.:

sygn. p.d.: Jerzy Stajuda

Jerzy Stajuda

cena wywoławcza: 1200 zł ●

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

209
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 1511
akwarela, papier, 11,5 × 15,5 cm,
sygn. p.d.: monogramem wiązanym
cena wywoławcza: 500 zł ●
Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia
na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej, dyplom obronił w 1959 r.
u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie swojej twórczości był pod
wpływem swego mistrza i przyjaciela
Artura Nachta-Samborskiego, szukał też
inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem
wypracował własną i nie poddającą się
modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży,
wizji archaicznego świata przyrody. Artysta
pozostawił bogatą spuściznę rysunkową,
często o charakterze osobistego notatnika.
Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna.
W latach 1957–1968 publikował artykuły
we „Współczesności”, „Przeglądzie Artystycznym”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Więzi”,

207

„Ty i ja”. Nie znosił koniunkturalizmu, miał
odwagę publicznie głosić osobiste poglądy

Jerzy Stajuda

nie ulegając autocenzurze i naciskom.

(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

ograniczona po 1968 r. Często wystawiał

Kompozycja 1611

za granicą, gdzie przez długi czas jego

akwarela, papier, 11,5 × 14,5 cm,
sygn. p.d.: monogramem wiązanym
cena wywoławcza: 500 zł ●
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twórczość była bardziej znana niż w kraju.
W 1993 r miała miejsce retrospektywna
wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej
w Warszawie.
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211
Leon Lewkowicz
(ur. 1936)

Bez tytułu,

2007 r

tech. mieszana,
papier, 17 × 24 cm
w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.:
Levkovitch 07
cena wywoławcza:
1 500 zł ●

212
Leon Lewkowicz
(ur. 1936)

Nie o tym
myślałem, 1998 r.
tech. mieszana, tektura, 16,5 × 19,3 cm
w świetle passe-partout,
sygn. i dat. l.d.: Levko-

210

vitch 98

Jacek Sienicki

cena wywoławcza:
800 zł ●

(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Ostrowik, 1998 r.

W 1960 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, uzyskując dyplom w pracowni Zdzisława Głowackiego.
W 1961 wyjechał do Paryża. W 1970 uzupełniał studia w pracowni litografii w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1972 tworzy również

gwasz, papier, 28 × 37 cm, sygn. i dat.

w Pietrasanta we Włoszech, gdzie powstaje większość jego kameralnych rzeźb (w brązie i terakocie). Poza rzeźbą maluje i rysuje, uprawia

p.d.: jacek SIENICKI/98, VIII

też formy pośrednie jakimi są kompozycje malarsko-rysunkowe w technice gwaszu, z elementami rytu czy delikatnego reliefu w grubej
warstwie farby. Jego sztuka wiele zawdzięcza tradycji Ecole de Paris.

cena wywoławcza: 12 500 zł
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I

Indeks artystów


AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (8) • 30 marca (czwartek) 2017, godz. 19.00
Sopocki Dom Aukcyjny • Warszawa • ul. Nowy Świat 54/56
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI
WBK SA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________

AXER OTTO

102,103, 121
67

BEREZOWSKA MAJA

14, 83, 104

KISLING MOJŻESZ

BRZOSKO WŁADYSŁAW

81

KOBYLIŃSKI SZYMON

53

KOSSAK JULIUSZ

CHODŹKO LEONARD

Proszę o licytację następujących pozycji:
Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

SHOSON OHARA

171

SICHULSKI KAZIMIERZ

141

SOLO DONALD

79

SOŁTAN ALEKSANDER

86

197, 199, 200
211, 212
18

STAJUDA JERZY

MAKOWSKI TADEUSZ

69

STANEK ZDZISŁAW

MALCZEWSKI JACEK

46, 52, 130

201

MALCZEWSKI RAFAŁ

55, 145

EJSMOND STANISŁAW

30
16, 27, 56
126
1,2,3,4,6
186
54

STUDNICKI JULIUSZ

99

STRYJEŃSKA ZOFIA

MANN ALEKSANDER

12

STYKA TADEUSZ

MARKUS LUDWIK KAZIMIERZ

65

SUNDERLAND FRANCISZEK

9

MENKES ZYGMUNT

101, 179

MIĘDZYBŁOCKI ADAM

43, 44

MIRO JEAN

76

SZMAJ STEFAN

187

TONDOS STANISŁAW

NEHRING MACIEJ

143

UNIECHOWSKI ANTONI

107, 108

MN

135

WAHL ALICJA

FRYCZ KAROL

110, 111

MROŻEWSKI STEFAN

131

WALTER HENRYK

NIESIOŁOWSKI TYMON

122

WATTIER EMIL

NIKIFOR

31, 33, 35, 36

ORDA NAPOLEON

40

196, 198, 201
120
134, 136
22, 71, 119
92
62
188
5, 139
127, 129

TOMASZEWSKI MARCIN

NARĘBSKA-DĘBSKA BARBARA

142, 146

124

206, 207, 208, 209

SZANCER JAN MARCIN

FLISAK JERZY

47, 49

105

SZAJNA JÓZEF

FILIPKIEWICZ STEFAN

98

23, 74

STRENG HENRYK

MANÉ-KATZ EMANUEL

MEHOFFER JÓZEF

189, 190, 210

STACHOWICZ WŁADYSŁAW ( CHMIELIŃSKI) 63, 64

LIPIŃSKI HIPOLIT

85

173, 175

GINTYŁŁO ROMANA

203
25, 26
84, 133, 147
191, 192
42
158, 159

WICAR JEAN-BAPTISTE

152

WOJNARSKI JAN

17, 20

148

OSTOYA-CHROSTOWSKI

21, 24

GŁOWACKI JAN NEPOMUCEN

37,38,39

OSTROWSKA LEOKADIA

19

WYCZÓŁKOWKIS LEON

GOLDBERG CHAIM

117, 118

PANKIEWICZ JÓZEF

51

ZAK EUGENIUSZ

50

ZARUBA JERZY

70

116

ZADKINE OSSIP

77

GÓRSKI STANISŁAW

34

PAWLISZAK WACŁAW

GRAMATYKA ANTONI

92

PAWŁOWSKI JERZY

GROTT TEODOR

29

PIENIĄŻEK JÓZEF

GUIMPEL FRIEDRICH


162, 163,
164, 165, 166

68

PODSADECKI KAZIMIERZ

176, 178

PRESSER JÓZEF

WODYŃSKI JAN

80, 144
66
94,95,96, 97

ZNAMIEROWSKI JERZY 181, 182, 183, 184, 185
ŻURAWSKI STANISŁAW

59, 72

128


redakcja katalogu: Olga Murawska

Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________



Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

Imię i nazwisko					

57

172

160

193, 194, 195

GERSON WOJCIECH

_________________________________ 

25, 26, 140

48

SHIRO KASAMATSU

SKWIRCZYŃSKI ZYGMUNT

EIDRIGEVICIUS STASYS

GAWIŃSKI ANTONI

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

106

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW

87

GAUGUIN PAUL

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 

32, 73

SCHUANBELER JULIAN

137

60, 138

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW

SETKOWICZ ADAM

78, 100

180

LEWKOWICZ LEON

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW

113, 114

LANGNER WIKTOR ZBIGNIEW

174

FELDMANN JERZY

204, 205

LACHUR ZDZISŁAW

CZECHOWSKA-ORLIŃSKA BOGNA

FEDOROWICZ JACEK

10

SERAFIN TADEUSZ

41

LEBENSTEIN JAN

FAŁAT JULIAN

109

SAPIERSKI B.

28

123

DWURNIK EDWARD

RZECKI-SZRENIAWA STANISŁAW

SIENICKI JACEK

CHWISTEK LEON

DURAJ PAWEŁ

88, 90

125

LAUNAY NICOLAS DE

DAWSKI STANISŁAW

89

RASSALSKI STEFAN

KUNKE EMIL

177

CZERMAŃSKI ZDZISŁAW

RACZYŃSKI STANISŁAW

132

KUDELLA MIECZYSŁAW

CHROSTOWSKA-PIOTROWICZ HALINA

CZELII

7,8

KEMPF GOTTLIEB THEODOR
KIERPAL ANTONI

CHODKOWSKI WACŁAW

11, 58

KAMIEŃSKI ANTONI

82

112

61

JAXA-MAŁACHOWSKI SOTER

75

BYSTRZYCKI SOBIESŁAW

115

JAŹWIECKI FRANCISZEK ADAM

BOGUSŁAWSKI TADEUSZ
BUNSCH ADAM



HAYDER FRYDERYK ANTONI

BIELUTIN ELI

Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________

Nr pozycji
w katalogu

13, 15

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
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AXENTOWICZ TEODOR

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________



ANERI (WEISSOWA IRENA)

________________________
data, podpis

opracowanie katalogu: Ewa Tokarzewska

zdjęcia: Łukasz Łoboda, Jarosław Nienartowicz

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
KRAKÓW

SOPOT

SOPOT

GALERIA

GALERIA

GALERIA

SALON SZTUKI

GALERIA

SZTUKI DAWNEJ

MODERN

GDAŃSK

DAWNEJ

WARSZAWA

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Długa 2/3

Rynek Główny 43

ul. Nowy Świat 54/56

81-768 Sopot

81-768 Sopot

80-827 Gdańsk

31-017 Kraków

00-363 Warszawa

tel. 58 550 16 05

tel. 58 551 22 89

tel. 58 301 05 54

tel. 12 429 12 17

tel. 22 828 96 98

sopot@sda.pl

modern@sda.pl

gdansk@sda.pl

krakow@sda.pl

warszawa@sda.pl

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 Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. 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, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
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 ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu
ceny gwarancyjnej. 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.
6. 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 procesie 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.

7. 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.
8. 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.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – 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. Opłata będzie obliczana gdy równowartość
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195
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.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
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 języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.

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 Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może 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
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji 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 w 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. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
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 Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
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, 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 uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ 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, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny 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. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny 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) Sopocki Dom Aukcyjny 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,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
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
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
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 liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego 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 Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego 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, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, 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 Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
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
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni 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, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
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
Sopockim Domem Aukcyjnym 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
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 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) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny 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 Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, 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. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał 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 w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
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 odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny 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. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może 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 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)	Sopocki Dom Aukcyjny 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 winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
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. Sopocki Dom Aukcyjny 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,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny 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.
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