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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Włodzimierz Łoś
(1849 Sławuta na Wołyniu – 
1888 Monachium)

Popas, 1886 r.

olej, tektura, 32 × 49 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Włodzimierz Łoś/Monachium 1886

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Dzięki stypendium ufundowanemu przez księcia Romana Sanguszkę, w roku 1870 rozpoczął 
studia malarskie w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie uczył się pod kierunkiem 
Władysława Łuszczkiewicza. W 1872 wyjechał do Monachium i pozostał tam na stałe. 
Początkowo studiował w Akademii u Otto Seitza, później od 1874 w prywatnej pracowni 
Józefa Brandta. Malował głównie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu Podola, Ukrainy 
i Wołynia, w których niemal zawsze umieszczał konie. Były to różne jarmarki, epizody 
myśliwskie i podróżne, sceny batalistyczne. Ze względu na tematykę, prace te znajdowały 
chętnych nabywców, wiele z nich trafiło do Stanów Zjednoczonych. Artysta wykonywał 
także rysunki do czasopism, zamieszczane w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Kłosach”, „Tygo-
dniku Powszechnym” czy w „Wędrowcu”. Swoje prace wystawiał często w monachijskim 
Kunstvereinie, od roku 1873 jego obrazy pojawiały się także na wystawach krajowych: 
w Krakowie, we Lwowie i w Warszawie.
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2
Włodzimierz Łoś 
(1849 Sławuta na Wołyniu – 
1888 Monachium)

Na rozstajach, 1886 r.

olej, tektura, 32 × 49 cm, sygn. i dat. 
p. d: Włodzimierz Łoś/Monachium 1886

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł
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3
Jan Chełmiński
(1851 Brzustów – 1925 Nowy York)

Para w saniach

olej, płótno, 41,5 × 64 cm sygn. p.d: Jan 
v.Chelminski

cena wywoławcza: 66 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Znany malarz z kręgu „polskich monachijczyków“, naukę rozpoczął u Juliusza Kossaka, 
a następnie kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz w Monachium – w Akademii 
u Alexandra Strähubera i Alexandra Wagnera (1873–1875) i prywatnych pracowniach Józefa 
Brandta (1875) i batalisty Franza Adama (1876). Po studiach przebywał już stale za granicą 
– w Monachium, Londynie (lata 1882, 1888–1899), Paryżu (1899), jeździł do Petersburga 
(1889) i Nowego Jorku (1884), gdzie później, około 1915 zamieszkał na stałe. Nie zerwał 
jednak kontaktów z krajem, a swoje prace często przesyłał na warszawskie wystawy. Jego 
obrazy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Malował przede wszystkim sceny wojskowe 
i batalistycznie, najchętniej z czasów Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich, 
a także obrazy rodzajowe i epizody z polowań. Zajmował się ilustracją książkową; m.in. 
ilustrował tom myśliwskich opowiadań Theodora Roosevelta. Był kolekcjonerem dawnej broni 
i wybitnym znawcą żołnierskiego umundurowania. Wiele obrazów artysty wciąż znajduje się 
za granicą – w Anglii, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Nieliczne z nich pojawiają 
się w sprzedaży antykwarycznej, stale budząc żywe zainteresowanie zbieraczy.
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4
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Manicure, 1921 r.

olej, tektura, 67 × 90,5 cm,  
sygn. i dat. l. g.: a.karpiński 1921,  
sygn. l.d.: „MANICURE”

Reprodukowany: 
Światowid, 1927, nr 2, str. 10–11 jako 
„Studyum aktowe”

cena wywoławcza: 96 000 zł ●
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. W swoich pracach 
potrafił uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę 
kobiecej tajemniczości. 
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5
Artur Grottger
(1837 Ottyniowice – 
1867 Amélie-les- Bains)

Portret starca

olej, płótno naklejone na deskę, 
45 × 35 cm, sygn. monogramem 
wiązanym p. śr.: AG

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Pierwsze wskazówki i nauki artystycznego warsztatu otrzymał od ojca, również malarza, 
który podsuwał mu odpowiednie wzorce i zachęcał do podejmowania określonych tematów. 
Edukację rozpoczął od kursu w pracowni lwowskiego malarza J. Maszkowskiego, następnie 
pod kierunkiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych oraz w późniejszym okresie również w Wiedniu. W obszarze zainteresowania artysty 
były kompozycje historyczne, batalistyczno-rodzajowe. Uznanie i popularność przyniosły mu 
patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone tematyce powstania styczniowego, m.in. „Polonia” 
i „Lituania”. Wystawiał w kraju i za granicą. W twórczości Artura Grottgera oprócz prac 
poruszających wątki patriotyczno-martyrologiczne, dużą grupę stanowi malarstwo portretowe. 
Były to zarówno portrety wykonywane na zamówienie, reprezentacyjne w charakterze, jak 
również malowane z większą swobodą wizerunki, przedstawiające rodzinę, przyjaciół oraz 
znajomych. Modelami do portretów byli też niejednokrotnie chłopi. Oferowany w katalogu 
olej stanowi przykład drugiej grupy. Wizerunek starca przykuwa uwagę pełnym łagodności 
i życiowego doświadczenia wyrazem oczu portretowanego, dodatkowo zaakcentowanym 
efektem świetlnym.
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6
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Konwalie, l. 1940–1950

olej, płótno dublowane, 46 × 38 cm, 
niesygnowany Wystawiany w Muzeum Lu-
belskim w Lublinie, wystawa: „Mnie inte-
resuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch 
1896–1987”, 12.10.2007–15.12.2007 

Reprodukowany w katalogu wystawy: 
Mnie interesuje tylko malarstwo. 
Eugeniusz Eibisch. Wystawa w 20. rocz-
nicę śmierci artysty, [red.:] D. Kubacka, 
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 105. 

Proweniencja: 
z kolekcji z Cannes

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1912–1920 w krakowskiej ASP pod kierunkiem Jacka 
Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od roku 1922 przebywał w Paryżu, gdzie związał się 
z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 r. uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie 
Bonaparte w Paryżu, a w 1933 r. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. 
W roku 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, 
a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP.Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa 
(1946 r.) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960 r.). Malarz i rysownik, 
pedagog, reprezentant nurtu
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7
Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Młoda kobieta

olej, płótno, 85 × 70,5 cm;  
sygn. p. d.: F. Żmurko

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Naukę rozpoczął we Lwowie, kontynuował w krakowskiej SSP u Jana Matejki, następnie, 
w latach 1875 1879 w Wiedniu i Monachium, a także i w Rzymie. W 1882 r. osiadł 
w Warszawie. Wiele podróżował, odwiedzając Francję, Holandię, Niemcy. Malował kom-
pozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do tematyki antycznej, biblijnej, orientalnej, a także 
i historycznej, w szczególności nawiązującymi do antycznego Rzymu. Jednak największą 
popularność, zarówno w kraju jak i zagranica, przyniosły mu wizerunki kobiet. Malował 
nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie barw zmysłowe kobiece 
portrety. dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, 
poznaniu, Wrocławiu, w lwowskiej Galerii sztuki, muzeum mazowieckim w płocku, a także 
w wielu prywatnych kolekcjach.
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8
Jerzy Fedkowicz
(1891 Stefanówka/Podole – 
1959 Kraków)

Maki w wazonie

olej, płótno, 60 × 49,5 cm  
sygn. p. g.: FEDKO/WICZ

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1910–13 w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona 
w Moskwie, studiując równolegle prawo. W latach 1915–21 kształcił się w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wol-
ną Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 
1931 roku. W 1921 r. współpracował jako ilustrator z tygodnikiem „Maski”. W latach 
1921–23 kontynuował studia malarskie w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. 
Był członkiem ugrupowań o kolorystycznej orientacji, Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” 
(od 1926 r.) i „Zwornika” (od 1933 r.). Uczestniczył w wielu ogólnopolskich wystawach 
i prezentacjach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia 
Sztuki Polskiej wśród Obcych. Po wojnie rozpoczął działalność w Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W 1945 r. został mianowany profesorem krakowskiej ASP; pełnił też funkcję 
dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora macierzystej uczelni. W latach 30-tych twórczość 
Fedkowicza wpisała się w nurt polskiego koloryzmu zainicjowany przez kapistów. W jego 
malarstwie barwy nabrały głębi i mocy, były dynamicznie nakładane na płótno. Kształty 
artysta obrysowywał czarnym konturem. Wprowadził zróżnicowane, bogate efekty fakturowe. 
Gamę kolorystyczną jego obrazów zdominowały ciepłe brązy, subtelne błękity, szarości 
i zielenie. Stonowaną kolorystykę ożywiały akcenty oranżów, różów i czerwieni. Od lat 
40-tych kluczowym motywem w repertuarze tematycznym Fedkowicza była martwa natura, 
niemal zawsze zawierająca kwiaty.
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9
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura – kwiat 
w doniczce i owoce

olej, płótno, 57 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: Eibisch

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 55 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1912–1920 w krakowskiej ASP pod kierunkiem Jacka 
Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od roku 1922 przebywał w Paryżu, gdzie związał się 
z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 r. uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie 
Bonaparte w Paryżu, a w 1933 r. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. 
W roku 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, 
a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP.Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa 
(1946 r.) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960 r.). Malarz i rysownik, 
pedagog, reprezentant nurtu
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Kisling był popularną postacią Montparnasse’u. Towarzyski, uczynny, ubrany zazwyczaj 
w granatowy kombinezon mechanika, żywo uczestniczył w balach, maskaradach i arty-
stycznych dyskusjach w kawiarniach. Określany mianem „księcia Montparnasse’u” stał 
się legendą paryskiej bohemy.

(cytat za: Barbara Brus-Malinowska, Jerzy Malinowski, Kisling i jego przyjaciele, 
wystawa obrazów i rzeźb z kolekcji Musée du Petit Palais w Genewie,  

Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1996)

We wczesnej fazie w twórczości Kislinga można odnaleźć fascynację sztuką Cezanne’a, 
a także ekspresjonizmem. Na przełomie 1912 i 1913 przebywał w Céret we wschodnich 
Pirenejach, gdzie miał również kontakt z Pablem Picassem. Po przyjeździe do Paryża 
utrzymywał również  znajomość z mieszkającymi tam polskimi artystami, m.in. z Włady-
sławem Ślewińskim, którego wpływ można zauważyć w niektórych, wczesnych pracach 
Kislinga. Od 1912 do 1915 przede wszystkim poszukiwał  nowej formuły realistycznego 
malarstwa, która określiłaby jego dalszą twórczość.

10
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Patera z owocami, 1915 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Kisling
Obraz posiada pisemne potwierdzenie 
autentyczności przez syna artysty. 

Reprodukowany:
Jean Kisling, Henri Troyat, Kisling, wyd. 
Jean Kisling, Tom 2, 1982, nr 7, str. 331.

Pochodzenie:
– zakup w Paryżu w Domu Aukcyjnym 
Boisgirard 02.12.2009
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 290 000 zł ●
estymacja: 340 000 – 370 000 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.
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11
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret damy (pani Generałowa), 
1915 r.

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. i dat. 
p.g.: Vlastimil Hofmann /1915, na odwro-
cie pieczęć składu materiałów malarskich 
Ludvíka Císar

v

a.

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 55 000 zł
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12
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret z figurką Chrystusa

olej, płótno, 94 × 65 cm

cena wywoławcza: 80 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia
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13
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Na błotnistej drodze, 1890 r.

olej, płótno dublowane, 62,5 × 98,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: A. Kędzierski/1890

Opisywany i reprodukowany:
Apoloniusz Kędzierski 1861–1939 [kat. 
wystawy monograficznej] red. Stanisław 
Duszak, Maryla Kowalska, Lublin 1981 r., 
il. 10.

cena wywoławcza: 260 000 zł
estymacja: 320 000 – 350 000 zł

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał od J. Brandta, odwiedzając go w Orońsku. Naukę 
kontynuował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, zaś 
od 1886 r. w akademii monachijskiej pod kierunkiem N. Gysisa. W roku 1889 osiadł 
w Warszawie. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a także do ugrupowania 
„Pro Arte”. Debiutował w roku 1882 w warszawskim TZSP. W następnych latach wystawiał 
wiele zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając medale i wyróżnienia, m.in. w Chicago, 
Paryżu, Lwowie. Interesowała go tematyka folklorystyczna; malował postacie w ludowych 
strojach, sceny z życia wiejskiego, pejzaże, martwe natury z kwiatami. Specjalizował się 
w technice akwareli, która począwszy od roku 1919 niemal całkowicie zdominowała jego 
twórczość. Artysta wykonywał też ilustracje, m.in. dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”, 
zajmował się malarstwem monumentalnym.



Zdawana uroiłem sobie świat własny – na uboczu – zarówno w malarstwie, jak w zjawiskach z pozoru bagatelnych, lecz dla mnie – w sam 
raz interesujących. 

Apoloniusz Kedzierski o swjem malarstwie, w: Sztuki Piękne, rocznik VIII, 1932, s. 7

Kędzierskiego możnaby nazwać malarzem rodzajowym, gdyż najczęściej za temat służą mu sceny powszednie z bytu codziennego, 
zaczerpnięte z życia zwłaszcza ludu, który podpatruje wszakże nie tyle może ze stron charakterystyczno-obyczajowych, ale raczej malow-
niczych. I rodzajowość też jego nie opiera się na suchem przedstawieniu anegdoty, na nowelistycznem zestawianiu postaci i przedmiotów 
w pewnych określonych stosunkach wzajemnej łączności, przez które opowiada się takie, a nie inne zdarzenie, ale wypada z ujęcia tej 
łączności, jakie zjawisko przedstawia z konieczności w bezpośredniej wizyi wzrokowej. Człowiek, czy zwierzę występują tu nie jako aktorzy, 
grający główne role na tle pejzażu, traktowanego jako dekoracye, a akcesoria teatralne, potrzebne do dobrego urządzenia sceny. Lecz 
wszystko to jest równoznaczne i równoważne, jako całość ogólnego wrażenia barwnego. Człowiek jest tu tylko mniej lub bardziej kolorową 
plamą w zgodnym zespole tonów, składa się z mniej lub bardziej intensywnych wartości świetlnych, zalewających w danej chwili cała 
objętą wzrokiem przestrzeń. Ale plama ta czy kompleks plam najróżniejszych ma swoją treść wewnętrzną, swoje życie indywidualne, jest 
cząstką duszy wszechświata. 

T. Jaroszyński, Apoloniusz Kędzierski, Sylwetka Artysty,  
w: Tygodnik Ilustrowany, 1907, nr 30, s. 605 
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14
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Tryptyk-Kwiaciarki, 1925 r.

olej, płótno, 33,5 × 81,5 cm (tryptyk 
scalony), sygn. i dat. potrójnie: lewa część 
p.d.: a.karpiński/25, środkowa część 
l.d.: a.karpiński 25, prawa część l.d.: 
a.karpińaki 25

cena wywoławcza: 35 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 65 000 zł

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



Alfons Karpiński, znany głównie jako malarz pięknych kwiatów, wspaniałych portretów czy aktów. Podczas pobytu w Paryżu malował 
również tamtejsze kawiarnie i wielkie bulwary, rzadziej w jego twórczości można znaleźć temat obyczajowy. Prezentowany na aukcji obraz 
pt.: „Kwiaciarki” pochodzący z 1925 r. jest niezwykle ważnym dziełem, wpisującym się w tego typu przedstawienia. Złożony z trzech 
części, zachwyca niezwykłą malarskością, „mgiełką”, charakterystycznym sfumato, które cechuje jego malarstwo. W zbiorach muzealnych 
są dwa obrazy o tej tematyce: „Kwiaciarki na Rynku Krakowskim” z 1927 r. (w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa od 1977 r.) oraz 
„Kwiaciarka” z 1924 r. (w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni od 1969 r.). Dwa ostatnie wyobrażenia handlarek z krakowskiego 
rynku, jak i prezentowany na aukcji obraz są pretekstem do pokazania cudownej różnorodności kształtów, co decyduje o pogodnym, ciepłym 
charakterze kompozycji.

Światło, jak wszystko w stylistyce prac artysty potraktowane jest subtelnie i stanowi element dobrze przemyślanej struktury. 
(Monika Bartoszek, Alfons Karpiński 1875-1961, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,  

Muzeum Okręgowe w Stalowej Woli 2001–2002)
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15
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Młyn – motyw z Ukrainy, 
ok. 1910 r.

olej, tektura, 46,5 × 33 cm w świetle 
ramy, na odwrocie napis: Młyn/Motyw 
z Ukrainy (ołówkiem)

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
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. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
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 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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16
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

W Zakopanem

olej, płyta, 47,5 × 66 cm,  
sygn. p. d.: St. Kamocki

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 28 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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17
Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Baba ciągnąca pijanego męża

olej, płótno dublowane, 91 × 140 cm
sygn. p. d.: W. WODZINOWSKI/ 
GIBKÓWKA
na krośnie fragment nalepki z zatartym 
napisem ołówkiem 

cena wywoławcza: 94 000 zł
estymacja: 125 000 – 145 000 zł

Wspomniany mały mająteczek to dworek Gibkówka, znajdujący się w podkrakowskiej wsi Swoszowice, gdzie miała miejsce pracownia 
malarska artysty. To tam Wodzinowski, zafascynowany podkrakowskim folklorem, zapraszał miejscowych chłopów, aby malować ich 
w strojach ludowych. W tym właśnie okresie Wodzinowski stworzył swoje najważniejsze prace, głównie w dużych formatach, które potem 
trafiły do galerii Milewskiego na wyspie Santa Catarina, a były to: „Pogrzeb na wsi”, „Odpoczynek żniwiarzy”, „Wesele idzie”, „Opuszczona”, 
„Sprzedaż lasu” czy prezentowana w katalogu „Baba ciągnąca pijanego męża”.

(Beata Pranke, „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka,  
Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego”, Warszawa 2003, s. 26.)

Wincenty Wodzinowski z synem w pracowni w Swoszowicach, fotografia ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I . Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L . Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A . Wagnera. W 1892 r. powrócił 
do kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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18
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Pejzaż panoramiczny

olej, płótno, 33,5 × 89 cm  
sygn. l.d.: Jerzy Karszniewicz

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

W latach 1895–1901 studiował w krakowskiej ASP u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Me-
hoffera. Należał do uczniów J. Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ na późniejszą 
twórczość artysty. Naukę kontynuował w paryskiej École des Beaux-Arts u J.L. Gérôme’a. 
Był członkiem cechu „Jednoróg”, Grupy „Zero” i Powszechnego Związku Artystów Polskich 
Niezależnych. Uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim TPSP, w warszawskiej 
Zachęcie, w Poznaniu, czy we Lwowie. Pierwsza indywidualna wystawa artysty miała 
miejsce w 1933 roku w TPSP w Krakowie. Twórczość Karszniewicza to przede wszystkim 
malarstwo pejzażowe, przeważnie ukazujące widoki okolic Krakowa. Malował szerokimi 
i miękkimi plamami barwnymi, zazwyczaj na niewielkich formatach.
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19
Stanisław Masłowski
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Powrót z karczmy

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

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał 
w Warszawie. Co roku odbywał malarskie podróże, między innymi na Ukrainę, której plenery 
oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe 
z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta 
mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do 
Paryża, w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi zagranicznymi podróżami, artysta 
równie często brał udział w plenerach w kraju. Artysta brał czynny udział w warszawskim 
życiu artystycznym – był członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société 
Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą 
cześć artystycznego dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach 
scen rodzajowych, umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety. 
Największą sławę przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się 
na wystawach TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu. 
Artysta miał również indywidulane wystawy.
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20
Stanisław Lentz
(1861 Warszawa – 1920 tamże)

Scena w gospodzie

olej, płótno, 64 × 88 cm,  
sygn. p. d.: St. Lentz

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 140 000 – 160 000 zł

Malarz i rysownik, zajmowało go głównie malarstwo rodzajowe i portretowe, pozostałe 
gatunki malarskie podejmował niezwykle rzadko. Przez dziesięć lat zdobywał dogłębne 
wykształcenie w różnych instytucjach w kraju i za granicą: w latach 1877–79 w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie, następnie przez rok w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha 
Gersona, okres 1880–1884 upłynął mu w monachijskiej akademii, ostatecznie edukację 
zakończył zaś w 1887 r. w paryskiej Académie Julian. Po powrocie do kraju związał się jako 
ilustrator z Tygodnikiem Ilustrowanym, Kłosami oraz Kurierem Codziennym. W tym okresie 
powstawały satyryczne kompozycje i karykatury, w tym cykl wizerunków profesorów Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W technice olejnej interesowały go tematy zaczerpnięte z życia 
mieszczaństwa i proletariatu, utrzymane przeważnie w ciemnej, monochromatycznej palecie 
barwnej z przewagą brązów, czerni i ciemnej zieleni, rozjaśnionej jedynie w partiach ciała 
i niektórych elementów ubioru. Ulubionym gatunkiem malarskim Lentza pozostawał jednak 
portret zdominowany przez wizerunki męskie, kobiety przedstawiał zdecydowanie rzadziej. 
W portrecie ujawniał się jako dobry obserwator psychologii swoich modeli.
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21
Emanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Marzyciel, 1925 r.

olej, płótno, 93 × 74 cm,  
sygn. i dat p.d.: Mané-Katz /25

Pochodzenie:
– zakup w Paryżu w Domu Aukcyjnym 
Boisgirard 02.07.2010
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 250 000 zł ●
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej 
Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły 
Muraszki. W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas 
I wojny światowej spędził w Petersburgu, Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku 
był profesorem Instytutu Artystycznego. W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie związał się 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym Ecole de Paris. Po wybuchu II wojny światowej udał 
się do USA. Na rozwój języka artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: 
Marc Chagall, Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. Twórczość malarska 
stanowiła pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. 
W swoich pracach artysta skupiał się na motywach pejzaży, martwych natur; malował 
również portrety oraz sceny związane z tematyką żydowską. Poza malarstwem zajmował 
się również rzeźbą. Mané-Katz swoje prace wystawiał w Paryżu, Nowym Yorku, a także 
i w Warszawie, Krakowie i Lwowie.
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(…) Ludzie p. Muterowej mają we krwi gorączkę. Gorączkowe życie wewnętrzne zniszczyło 
im piękno ciała. Ich twarze i ręce sterane pracą, myśli promieniują nerwowy niepokój. 
Nawet dzieci mają u p. Muterowej oczy czujne, przedwcześnie rozbudzone, o nadmiernie 
inteligentnym spojrzeniu.

M. Wallis, Sztuki plastyczne, „Przegląd Warszawski” 1923, nr 25 z X, s. 129.

...kiedy mówi się, starając zrobić mi komplement – ‚Pani tworzy portrety psychologiczne’ 
– ogarnia mnie bunt! Nie, ja wcale nie maluję portretów psychologicznych, ja nawet nie 
wiem, co trzeba uczynić, by stworzyć portret psychologiczny. Nie zadaję sobie nigdy pytania, 
czy osoba znajdująca się przed moimi sztalugami jest dobra, fałszywa, hojna, inteligentna. 
Staram się zawładnąć nią i przedstawić, tak jak czynię to w przypadku kwiatu, pomidora czy 
drzewa, wczuć się w jej istotę: jeśli mi się to udaje, wyrażam się przez pryzmat jej osobowości.

Mela Muter

22
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret dziewczyny, około 1920 r.

olej, płótno, 55 × 46,5 cm,  
sygn. p.g.: Muter, na odwrocie nalepka 
z opisem obrazu w języku francuskim

Pochodzenie:
–  kolekcja Wojciecha Fibaka (do 2007 r.)
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 80 000 zł ●
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Urodziła się w 1876 r w Warszawie, zmarła w 1967 r w Paryżu. Uczyła się w Szkole Rysunku 
i Malarstwa dla Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Po wyjeździe w 1901 r na stałe 
do Paryża chodziła na zajęcia do Academie Colarossi i Academie de la Grand Chaumiere. 
Wystawiała w Salonach paryskich i w Polsce. Na ukształtowanie się indywidualnej, dojrzałej 
twórczości artystki miały duży wpływ prace takich artystów jak: P. Cezanne’a pejzaże i martwe 
natury, V. van Gogha pejzaże, E. Vuillarda portrety. Na przełomie 1994/95 miała miejsce 
w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa monograficzna artystki.
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Stefan Filipkiewicz w swojej pracowni w Krakowie, zbiory NAC

23
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Lato, 1936 r.

olej, płótno, 85 × 121 cm, sygn. i dat. 
p. d.: Stefan Filipkiewicz/1936,  
na odwrocie nalepka wystawowa z nume-
rem 44733 z tytułem Las oraz nalepka 
z odręcznym napisem Lato, a także 
fragmenty zatartej nalepki wystawowej,  
na krośnie odręczny napis ołówkiem: 
Wieczór w Rozewiu na odwrocie ramy 
pieczątki z pracowni Władysława Czuby

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
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 ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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24
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret kobiety

olej, płótno, 58 × 46 cm,  
sygn. p.ś.: a.Karpiński

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet, akty oraz przedstawienia 
kwiatów w wazonie, umieszczone często we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonu, 
malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą barwną. Stosowane 
przez Karpińskiego środki wyrazu, m.in. rozproszone światło, rozmyty kontur, zgaszone 
kolory wzmagają nastrój melancholii, emanujący z jego prac.
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25
Stefan Matejko 
(1871–1933)

Portret Karola Albrechta 
Habsburga, 1916 r. 

olej, płótno, wym. 75 × 55 cm  
sygn. i dat. p.d.: S W Matejko / 916 /  
Nowy Sącz

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Był synem starszego brata Jana Matejki. Studiował w latach 1886–92 w krakowskiej ASP 
m.in. u W. Łuszczkiewicza, L. Loeflera i J. Matejki. W latach 1892–94 dzięki stypendium 
im. Siemianowskich studiował w akademii monachijskiej. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, 
portrety. Wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie, także w Wilnie. Specjalizował się głównie 
w malarstwie ściennym i witrażownictwie. Pracował m. in. przy malowaniu fragmentów 
figuralnych polichromii w kościele Mariackim w Krakowie oraz w kościele św. Mikołaja, 
a także przy polichromii w kaplicy św. Trójcy na zamku w Lublinie. Od 1906 r. kierował 
działem kompozycji figuralnej w Zakładzie Żeleńskich w Krakowie.
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26
Leonard Winterowski
(1886 Kraków – 1927)

Patrol, 1921 r.

olej, karton, 39,5 × 54 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Leonard Winterowski/
Warszawa 1921

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Popularny malarz batalista – studiował (w latach 1895–97) w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie; początkowo pod kierunkiem Leopolda Loefflera, później u Teodora Axentowicza. 
W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace szkolne. Następnie kształcił się w Wiedniu, 
dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego. Debiutował na wystawie w Krakowskim 
TPSP w 1897 roku. Wystawiał także we Lwowie oraz w Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas 
I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz – korespondent wojenny. Po wojnie 
zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej twórczości malował portrety, widoki 
architektury, pejzaże i sceny rodzajowe. Później tworzył przede wszystkim obrazy batalistyczne, 
najczęściej epizody z wojny 1920 roku, do których wykorzystywał szkice i studia rysowane 
i malowane w czasie służby wojskowej.
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27
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Patrol, 1929 r.

olej, tektura, 37 × 49 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1929

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem ojca 
i dziadka – Juliusza Kossaka. Jego obrazy nawiązywały do czasów napoleońskich i II wojny 
światowej. Brał udział w licznych wystawach. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, który 
wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich.
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28
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Wędrowiec z aniołem, 1921 r.

olej, tektura naklejona na sklejkę, 
73,5 × 73,5 cm, sygn. l.d.: Wlastimil 
Hofman/1921

cena wywoławcza: 60 000 zł ●
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej bez 
trudu odczytać wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję, 
tęsknotę, nędzę i dostatek.

Wlastimil Hofman, 
cyt. za: M. Czapska-Michalik, Walstimil Hofman (1881–1970), Warszawa 2007, s. 34.

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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29
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Po polowaniu

olej, płyta malarska, 52 × 116 cm 
w świetle ramy, sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 24 000 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 pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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30
Adam Malinowski
(1823 Lublin – 1892 Warszawa)

Pejzaż

olej, płótno dublowane, 84 × 126 cm, 
sygn. i dat. p. d.: Adam Malinowski 
1890, na odwrocie na krośnie pieczęć 
lakowa z dwugłowym orłem austriackim, 
literami H.Z.A. oraz L S i napisem 
KRAKAU.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Malarz, dekorator teatralny. Naukę rozpoczął w Lublinie, a od roku 1851 pracował w Warsza-
wie w dekoratorni Teatrów Rządowych pod kierunkiem A. Sacchettiego i J. H. Głowackiego. 
Od roku 1864 pracował w Wiedniu w charakterze dekoratora teatrów cesarskich. W roku 
1873 objął stanowisko naczelnego dekoratora Warszawskich Teatrów Rządowych: Wielkiego, 
Rozmaitości i Letniego. Artysta uprawiał także malarstwo sztalugowe, za temat obierając 
przeważnie wiejski i leśny pejzaż, rzadziej sceny rodzajowe i portrety. Obrazy jego znamionuje 
dbałość o rysunek i szczegół. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w Salonie Krywulta 
i w krakowskim TPSP, a przede wszystkim w warszawskiej Zachęcie.
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31
Tadeusz Popiel
(1863 Szczecin – 1913 Kraków)

Branki tatarskie, po 1896 r.

olej, płótno, 77 × 124 cm,  
sygn. l.d.: T.Popiel

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

W 1876 roku rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Tam uczył się rysunku 
pod okiem Władysława Łuszczkiewicza oraz malarstwa w pracowniach Floriana Cynka 
i Leopolda Löfflera. Już wtedy jako młody student Popiel wyróżniał się niezwykłym talentem. 
W 1881 roku został przyjęty do kierowanego przez Jana Matejkę Oddziału Kompozycyjnego, 
zyskując pełne uznanie i aprobatę mistrza. W 1885 roku na dalsze studia wyjechał do 
Wiednia, a następnie do Monachium. Odbył wiele podróży po Europie. Od 1890 roku objął 
stanowisko nauczyciela w lwowskiej Szkole Rysunku dla Kobiet. W okresie 1896–1897 
założył szkołę rysunku dla kobiet w Czerniowcach. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne. 
Popiel głównie malował obrazy religijne i historyczne, czasem sięgał również po tematykę 
żydowską. Po pewnym czasie artysta zwrócił się ku scenom rodzajowym związanych z życiem 
na wsi i pejzaży z Zakopanego i Tatr. W dorobku artystycznym Popiela nie zabrakło i również 
portretów, w których artysta potrafił uchwycić cechy osobowości sportretowanych. Prace 
artysty pojawiały się wystawach m.in. w Salonie A. Krywulta, w TZSP w Warszawie oraz 
TPSP w Krakowie i Lwowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych 
w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Muzeum ŻIH w Warszawie.
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32
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z koniem, 1924 r.

olej, płyta, 30,5 × 22,5 cm  
w świetle oprawy  
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1924

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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33
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Bitwa pod Kutnem, 1939 r.

olej, płótno, 80 × 141 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/Kutno 
1939

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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34
Damian Krajewski
(1855 Kamionka Strumiłowa – ?)

Portret młodej kobiety

olej, płótno, 52 × 44 cm, na odwrocie 
napis: DAM. KRAJEWSKI

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W latach 1870–1875 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u W.Łuszczkiewicza. 
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie kontynuował naukę w tamtejszej Akademii pod 
kierunkiem A. Wagnera. W tym okresie blisko przyjaźnił się z malarzem J. Fałatem. W latach 
1884–1890 był członkiem Münchner Kunstverein. Swoje prace wystawiał w Warszawie, 
Krakowie i we Lwowie W swych obrazach podejmował tematykę historyczną oraz rodzajową. 
Na największą uwagę zasługują jednak portrety, wyróżniające się pewną kameralnością 
i intymnością przedstawienia.
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35
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Kwiaty, 1912 r.

olej, płótno, 34 × 50,3 cm  
sygn. i dat. l.d.: R.Bratkowski/Zimna 
Woda 1912

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na 
inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne 
wybrzeża Capri.
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Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, 
J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju i osiadł 
w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. 
Postrzegał wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do podkrakowskich 
Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny owej fascynacji 
ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla 
żywiołowy charakter przedstawienia.

36
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret córki artysty – Krystyny, 
1931 r.

olej, płótno, 187 × 80 cm
sygn. i dat. l. g.: 
W.Wodzinowski/1931(?)/Kraków

Krystyna – najstarsza córka Wodzinowskiego 
zawsze była postrzegana jako wyjątkowo 
urodziwa dziewczynka a potem kobieta. Jak 
wspominała Krystynę jej siostra  Wincen-
tyna: (…) Krystyna, moje przeciwieństwo, 
zawsze wesoła, różowa zdrowa (W. Wodzi-
nowska-Stopkowa, Portret artysty z żoną 
w tle, Kraków 1989, s. 53). W twórczości 
Wodzinowskiego znany jest jeszcze jedno 
przestawienie Krystyny w balowej sukni 
z 1920 r. (Portret córki Krystyny, reprod. 
Aukcja Dzieł Sztuki, Sopocki Dom Aukcyjny, 
4 maja 2014, poz. 56).

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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37
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret córki artysty – 
Wincentyny, 1931 r.

olej, płótno, 180 × 80 cm
sygn. i dat. p. g.: W.Wodzinowski/1931 
Kraków
na odwrocie nalepki wystawowe z Salonu 
Warszawskiego z 1932 roku z opisem 
obrazu

Wincentyna była piątym dzieckiem Wodzi-
nowskiego (po Wicusiu (tragicznie zmarłym 
w dzieciństwie), Andrzeju, Krystynie i Ję-
drku. Jej matka – Franulka – w momencie 
narodzin miała 48 lat – jak wspominała 
– Wielka to odwaga. Wicek chciał (…)
Rosłam jako dziecko chude i blade, a matka 
nie wołała mnie po imieniu, lecz zapewne 
aby zabawić gości, nazywała mnie „Nędza 
Wyjątkowa”. (W. Wodzinowska-Stopkowa, 
Portret artysty z żoną w tle, Kraków 1989, 
s. 52). Z  czasem wyrosła na młodą piękną 
kobietę, w której kochali się młodzieńcy. Wo-
dzinowski chętnie portretował swoje córki:  
czasem z wyciągniętymi modlitewnie rękami 
pozowałyśmy mu na przykład do obrazu 
religijnego (Ibidem, s. 156).  Prezentowany 
obraz został namalowany już w krakowskiej 
pracowni na ul. Długiej. Należy do wyjąt-
kowych przestawień w twórczości malarza.

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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38
Leszek Stańko
(1924 Sosnowiec-2010 Katowice)

Zakopane, 1977 r.

olej, płótno, 50 × 70 cm,  
sygn. i dat. p.d.: LESZEK STAŃKO/
ZAKOPANE 1977 R.

cena wywoławcza: 4 500 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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39
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Wzburzone morze – Capri

olej, gwasz, płyta, 49 × 69 cm  
w świetle ramy  
sygn. p.d.: R. Bratkowski/Capri

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym 
ruchem fal.
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Portret Zofii Bagniewskiej wykonany w maju 1927 r. nie był dotąd publikowany ani wysta-
wiany. (…) Witkacy portretował Bagniewską co najmniej pięciokrotnie – trzykrotnie w maju 
1927 r., następnie w październiku tegoż roku oraz w maju 1928, zawsze podkreślając 
wielkie oczy modelki uważnie wpatrzone w widza. Jednak tylko na portrecie będącym 
przedmiotem niniejszej ekspertyzy Zofia leciutko się uśmiecha, co nadaje jej wizerunkowi 
pewną łagodność oraz niewątpliwie dodaje mu wdzięku i urody. (…) Wydaje się też, że była 
ona wówczas nieco podobna do narzeczonej artysty, tragicznie zmarłej w lutym 1914 r., 
Jadwigi Janczewskiej. Witkacy przez całe życie szukał takich kobiet, robiły one na nim duże 
wrażenie i szczególnie lubił je portretować.

Z ekspertyzy:
dr Anny Żakiewicz

historyk sztuki, witkacolog

40
Stanislaw I. Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret Zofii Bagniewskiej, 
z domu Małeckiej, 1927 r.

pastel, papier brązowy, 63,3 × 48 cm 
(65,5 × 48,7 cm), sygn. i dat. l.d.: T.E. 
[w kółku]/Witkacy 1927 V/(NP1 + 3P)
Obraz posiada ekspertyzę  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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41
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Pusty dwór

olej, płótno naklejone na tekturę,  
19 × 30 cm, sygn.p.d.: monogramem 
wiązanym BRJ

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 6 500 – 8 500 zł

Pierwszym nauczycielem artystki był jej brat, malarz, Stanisław Janowski. Następnie w latach 
1896–1902 uczyła się w Monachium u A. Abégo i L. Bollera oraz w prywatnej szkole 
S. Hollósy’ego. Po studiach odbyła podróż po południowej Europie uzupełniając wykształcenie 
w Akademii florenckiej (1904). Związana była z Krakowem i Lwowem, tam też wystawiała 
swoje obrazy na wystawach w TPSP. Przejściowo zamieszkała w Starym Sączu (1908–09), 
gdzie prowadziła prywatną szkołę malarstwa. Była malarką dworów polskich; pokazywała 
w swoich pracach ich wnętrza, architekturę, a także sceny z życia dworu i wsi. Malowała 
także pejzaże - włoskie i rodzime, rzadziej portrety. 



55AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

42
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Paryż, 1912 r.

olej, płótno, 30 × 46 cm,  
sygn. i dat. p.d.: STANISŁAW  
CZAJKOWSKI PARYŻ 1912

cena wywoławcza: 13 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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43
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Mostek w Tatrach

olej, płótno, 55,5 × 70 cm,  
sygn. l.d.: Cz. Rzepiński

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan 
Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał 
do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też 
jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw in-
dywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył 
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy 
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił 
swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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44
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż podkrakowski

olej, płótno naklejone na tekturę, 
43,5 × 63 cm w świetle ramy,  
sygn. p.d.: WWeiss

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 38 000 – 42 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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45
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Osamotnienie

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. p.g.: 
MUTER, na odwrocie tabliczka z napisem: 
12801 MUTER oraz papierowa naklejka 
z maszynowym zapisem: 12801 Mela 
Muter |HT 80 × 65 |Solitude 1918 (data 
odręcznie)

Wystawiany i reprodukowany:
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy 
pod red. J. Grabskiego, Kraków, 1998

cena wywoławcza: 170 000 zł ●
estymacja: 200 000 – 270 000 zł

...kiedy mówi się, starając zrobić mi komplement – ’Pani tworzy portrety psychologiczne’ 
– ogarnia mnie bunt! Nie, ja wcale nie maluję portretów psychologicznych, ja nawet nie 
wiem, co trzeba uczynić, by stworzyć portret psychologiczny. Nie zadaję sobie nigdy pytania, 
czy osoba znajdująca się przed moimi sztalugami jest dobra, fałszywa, hojna, inteligentna. 
Staram się zawładnąć nią i przedstawić, tak jak czynię to w przypadku kwiatu, pomidora czy 
drzewa, wczuć się w jej istotę: jeśli mi się to udaje, wyrażam się przez pryzmat jej osobowości.

Mela Muter

Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś 
bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed innym 
człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania w życie ludzkie, 
umiejętnością oddawania bardzo mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku portretowanym 
w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania tej prawdy w for-
mie bardzo bezwzględnej. Portrety Meli Muter są często dla portretowanego jak gdyby 
odsłonięciem przed kimś innym własnego charakteru. Bezwzględność prawdy dojrzanej 
przez malarkę przeraża go. Zdaje mu się, że jest „zbrzydzony”. Godzi go z portretem 
niezawodne podobieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, faktura zdobyta latami ciężkiej 
pracy. Mocno zbudowane rysunkiem, kładzione silnymi, chropowatymi płaszczyznami 
farby w kolorze najczęściej niebieskim, opartym o żółte tony akcesoriów, pomyślane jako 
kompozycja barw i płaszczyzn, portrety te są dzisiaj arcydziełami sztuki malarskiej.

M.Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,  
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3

Muter Mela (Maria Melania Mutermilch) – urodziła się w 1876 r w Warszawie, zmarła 
w 1967 r w Paryżu. Uczyła się w Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet M. Kotarbińskiego 
w Warszawie. Po wyjeździe w 1901 r na stałe do Paryża chodziła na zajęcia do Academie 
Colarossi i Academie de la Grand Chaumiere. Wystawiała w Salonach paryskich i w Polsce. 
Na ukształtowanie się indywidualnej, dojrzałej twórczości artystki miały duży wpływ prace 
takich artystów jak: P. Cezanne`a pejzaże i martwe natury, V. van Gogha pejzaże, E. Vuillarda 
portrety. Na przełomie 1994/95 miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie 
wystawa monograficzna artystki.
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46
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Owoc granatu, przed 1939 r.

olej, płótno, 61 × 50 cm,  
sygn. p.g.: Menkes

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 50 000 – 60 000 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. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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47
Hanna Rudzka-Cybisowa
(1897–1988)

Dziewczyna z krową

olej, płótno, 55 × 66 cm,  
sygn. p.d.: H. Rudzka C.

cena wywoławcza: 21 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Twórczość Hanny Rudzkiej-Cybisowej związana jest ściśle z polskim koloryzmem. Artystka 
rozpoczęła studia malarskie w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Miłosza Kotarbińskiego. 
Następnie uczyła się w krakowskiej ASP – początkowo u Ignacego Pieńkowskiego, a od 1923 
u Józefa Pankiewicza. W 1924 r. wyjechała do Paryża wraz z grupą kolegów tworzących 
tzw. Komitet Paryski (w skrócie „KP”; stąd nazwa grupy „kapiści”). W 1931 r. wróciła do 
kraju i wraz z mężem Janem Cybisem zamieszkała w Krakowie. W tym samym roku brała 
udział w Pierwszej Wystawie Kapistów w Warszawie, a w 1933 r. ponownie wyjechała do 
Francji, gdzie miała indywidualną wystawę w Galerie Renaissance. W 1937 r. podróżowała 
do Włoch. W czasie wojny organizowała Samopomoc Koleżeńską w Domu Plastyków 
w Krakowie. W 1945 r. jako pierwsza kobieta w dziejach krakowskiej ASP została profesorem 
tej uczelni. Malowała przede wszystkim pejzaże i martwe natury, a rzadziej, także portrety.
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48
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Jesienią na huculskim targu

olej, płótno naklejone na tekturę, 
65 × 90 cm, sygn. l.d.: Fpautsch

cena wywoławcza: 55 000 zł ●
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-
kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego 
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną 
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie barwne 
plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu świeżych kwiatów 
(…). Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego. 
Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad naturą kwiatów artysta osiągnął w tej 
dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo techniczne.

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

Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność 
płatków i niemal ich woń. 

(A. Schroeder, Alfons Karpiński, „Sztuki piękne” 1927/28, nr 8, s. 304).

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

49
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

olej, tektura, 97,5 × 69 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Karpiński./29.
na odwrocie nalepka Salonu Dzieł Sztuki 
Kazimierza Wojciechowskiego w Krakowie 
z 1929 roku z tytułem pracy i datą 1929 r.

cena wywoławcza: 70 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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50
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Portret damy, 1893 r.

olej, płótno, 56 × 42,5 cm, sygn. i dat.  
l. d.: Tadeusz Ajdukiewicz/april 1893

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 22 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP u W. Łuszczykiewicza w latach 1868/69–1872/73. Po studiach, 
jako stypendysta wyjechał do Wiednia na dalsze studia. Po roku w wiedeńskiej akademii 
przeniósł się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 roku, jednocześnie zajmował 
się malarstwem oraz hodowlą koni i pracą na roli. W 1882 roku pracował na wiedeńskim 
dworze. W jego twórczości można spotkać wiele obrazów rodzajowych o tematyce orientalnej 
i krajowej. Malował także wiele portretów, między innymi na swych łótnach uwieczniał 
sylwetki aktorek dramatycznych (Helena Modrzejewska, Antonina Hoffmanowa).
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51
Aleksander Świeszewski 
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Rozżarzone Alpy, 1877 r.

olej, deska, 32 × 23 cm, sygn. i dat. p.d.: 
A. Świeszewski 1877

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz-
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał 
się na dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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52
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Sanie zimą

akwarela, płyta, 15,5 × 31,5 cm, 
sygn.l.d.: A. Setkowicz, na odwrocie 
pieczęć z Magazynu Przyborów Malar-
skich R. Aleksandrowicza w Krakowie 
(ul. Basztowa 11).

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 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 pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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53
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Zaprzęg z woźnicą, 1906 r.

olej, płótno, 49 × 98 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 1906 J. Kotowski

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Unierzyskiego 
i Leona Wyczółkowskiego (1902–1911). W czasie studiów był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany, zwłaszcza za kompozycję. W 1908 otrzymał stypendium i na trzy lata wyjechał 
do Paryża. Odwiedził też Londyn i Belgię. Po powrocie do kraju zamieszkał na stałe w War-
szawie. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (w 1913 otrzymał stypendium), 
należał także do grupy „Pro Arte“ oraz do Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków (od 1927), 
a po wojnie do Grupy Artystów Plastyków Zachęta. Tworzył, rozgrywające się w pejzażu, 
rodzajowe kompozycje – polowania, sceny wojskowe, sanny, zaprzęgi – z powtarzającym się 
stale motywem koni. Malował też pejzaże – widoki wsi i małych miasteczek – odznaczające 
się trafną obserwacją realiów tamtejszego życia.
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54
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Scena z polowania

olej, tektura, 17 × 25 cm,  
sygn. l. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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55
Jan Kuśmidrowicz
(1886 – po 1938)

Lwów, 1923 r.

olej, tektura, 28 × 47 w świetle ramy, 
sygn. i dat. p.d.: Jan Kuśmidrowicz 1923

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Artysta malarz związany ze środowiskiem lwowskim. W latach 1923–1938 prezentował 
swoje prace na wystawach TPSP w Lwowie. W 1930 roku w TZSP w Warszawie odbyła 
się wystawa jego prac. Kuśmidrowicz zasłynął przede wszystkim jako autor obrazów 
z przedstawieniem architektury Lwowa oraz okolic. Malował również pejzaże z Podkarpacia, 
z wybrzeża bałtyckiego, Mazowsza i Polesia. Nie stronił także od malowania martwych natur, 
scen figuralnych czy portretów. Jego obrazy należą do zbiorów m.in. Muzeum Okręgowego 
w Bielsku-Białej.
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56
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Arab na wielbłądzie, 1935 r.

olej, płótno naklejone na deskę, 
35,5 × 50,5 cm, sygn. i dat. l. d.: 
A. Laszenko/El Karaima.35.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 500 zł

Początkowo zamierzał poświęcić się karierze wojskowej i kształcił się w – korpusie kadetów  
w Połtawie oraz w szkole artylerii w Petersburgu, którą ukończył w roku 1904. Następnie przez 
kilka lat służył w armii, a w 1916 uzyskał stopień pułkownika. Równocześnie jednak zajmował 
się malarstwem i – w latach 1901–1904 – studiował w Petersburgu, ucząc się, m.in. pod 
kierunkiem Władimira Makowskiego i Ilji Riepina. Dużo podróżował – w 1897/98 był po 
raz w Egipcie, który go prawdziwie zafascynował. Później jeździł tam jeszcze wielokrotnie, 
podróżował też do Algierii, Maroka, Tunisu, do Palestyny i Jordanii. W latach 1903–1909 
odbył podróż dookoła świata, zwiedził także kraje Europy. W roku 1918 osiadł na stałe 
w Polsce – najpierw w Woli Sosnowej, a później we Włocławku. Wówczas już całkowicie 
poświęcił się malarstwu. Wielokrotnie wyjeżdżał na długie pobyty do Egiptu, a zafascynowany 
egzotyką Orientu malował studia i portrety Arabów, rodzajowe sceny arabskie, widoki 
starych miast, bazarów, zabytkowych budowli, pejzaże pustynne, oazy, wielbłądy, karawany. 
Kompozycje te przetwarzał też na barwne drzeworyty, linoryty, litografie. Zawsze dużą 
wagę przywiązywał do roli światła słonecznego, starając się możliwie wiernie oddawać 
charakterystyczną dla krajów wschodu, ostrą grę blasków i cieni.
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57
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Przez pustynię

olej, płótno, 32 × 50 cm,  
sygn. l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz autore-
plika obrazu reprodukowana w: Tygodnik 
Ilustrowany, 1899 nr. 26, s. 508–509

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Był artystą związanym z mecenatem arystokracji i dworów panujących; w tych kręgach 
zrobił prawdziwą karierę, a jego obrazy podobały się powszechnie. Studia malarskie 
rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Później kształcił się jeszcze w Wiedniui 
w Monachium – w Akademii i pracowni J.Brandta. Po studiach przez kilka lat malował 
portrety po polskich dworach kresowych. Ok. 1877 wyjechał do Paryża, a stamtąd, wraz 
z Władysławem Branickim odbył podróż na Bliski Wschód, która dostarczyła mu wielu 
wrażeń i tematów malarskich. Ok. roku 1882 zamieszkał w Wiedniu, zajął pracownię po 
H. Makarcie i malował dla dworu cesarskiego i arystokracji. W 1893 był w Londynie, gdzie 
portretował księcia Walii, w 1884 pracował na dworze sułtańskim w Konstantynopolu, 
następnie także w Sofii, Petersburgu i Bukareszcie. W Rumunii osiadł na dłużej jako malarz 
nadworny Karola I. Po wybuchu I wojny światowej powrócił do kraju i, mimo starszego 
wieku, zaciągnął się do Legionów.
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58
Albert Lipczyński
(1876 Lebork – 1974 Sopot)

Strumyk

olej, płótno, 77 × 98 cm,  
sygn. p.d.: Alb. Lipczinski

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz oraz grafik pochodzenia polsko-niemieckiego. Przez krótki okres uczył się w Königlische 
Provinzial Kunst Gewerbeschule w Gdańsku. Następnie w 1897 roku wyjechał do Liverpoolu, 
gdzie studiował w University Art Sheds. Uczęszczał także na kursy malarstwa i rysunku. 
Tutaj też poznał swoją przyszłą żonę, modelkę Elizabeth Milne. Dla artysty był to okres jego 
artystycznej świetlności. Jego prace były pokazywane na wystawie postimpresjonistów, 
na której wystawiano również obrazy Matisse’a, van Gogha, Picassa, Gaugine’a. Niestety, 
jako że Lipczinski posługiwał się niemieckim paszportem po I wojnie światowej został 
zmuszony do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju, wraz z żoną, osiadł 
w Sopocie. Miał swoją pracownię w Gdańsku przy ulicy Lektykarskiej. Artysta pracował 
głównie w technice oleju. Przede wszystkim zasłynął jako twórca portretów, które tworzył 
na liczne zlecenia. Malował także pejzaże, przy kompozycjach których operował środkami 
malarstwa postimpresjonistycznego.
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59
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Widok na Volser Weiher

olej, płótno, 32 × 53,5 cm, sygn. l.d.: 
A. Świeszewski na odwrocie etykieta 
z Galerie Gebruder Jordan & Co, Munchen

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz-
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał 
się dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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60
Mieczysław Reyzner
(1861 Lwów – 1941 tamże)

Zakopane, 1918 r.

gwasz, tektura, 35,5 × 25 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Mieczysław Reyzner/
Zakopane 1918

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 7 000 zł

W latach 1880–86 kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także w Mo-
nachium. Po studiach wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 r. wyjechał do Paryża. 
Miał tam własną pracownię, brał udział w oficjalnych Salonach, a swoje obrazy wysyłał na 
międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad morze do 
Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię i Danię. Do kraju wrócił w roku 1897 i zamieszkał 
na stałe we Lwowie. Wystawiał we Lwowie, Krakowie i Warszawie. Był malarzem scen 
rodzajowych, kwiatów oraz portretów.
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61
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na leżaku (portret żony artysty 
Ireny), ok. 1915 r.

olej, płyta, 61,5 × 41,7 cm, sygn.mono-
gramem wiązanym l.śr.: WW na odwrocie 
pieczęć z faksymile sygnatury artysty WW 
oraz numer 05683.
Obraz posiada certyfikat córki artysty Zofii 
Weiss-Nowiny Konopki

cena wywoławcza: 34 000 zł ●
estymacja: 43 000 – 48 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, na 
także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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62
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż

olej, płótno naklejone na tekturę, 
17 × 27 cm w świetle ramy,  
sygn. p.d.: M.G. Wywiórski

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1883–1887 studiował w ASP w Monachium u K. Rauppa i W. Gysisa oraz 
w pracowniach J. Brandta, A. Wierusza-Kowalskiego. Mieszkał początkowo w Monachium, 
potem w Berlinie. Od 1904 roku działał aktywnie w Poznaniu, gdzie był członkiem TPSP 
i Stowarzyszenia Artystów. Poza Poznaniem wystawiał w Krakowie, Warszawie i Lwowie, 
a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie. Wielkim wyróżnieniem dla niego była 
współpraca z J. Fałatem, W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim przy realizacji 
Berezyny (malował w niej śnieg); z J. Styką – przy malowaniu Bema w Siedmiogrodzie; 
z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim – przy komponowaniu Napoleona 
pod Piramidami. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Dominującym 
tematem w twórczości artysty był realistycznie traktowany pejzaż a także sceny z polowań. Do 
epizodów polowań, odbywających się najczęściej w zimowej scenerii, czerpał kompozycyjne 
wzory i formalne inspiracje z obrazów J. Fałata.
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63
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Zimowy pejzaż podgórski

olej, płótno, 40,5 × 29,5 cm,  
sygn. p.d.: A. Neumann

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W 1891r. przybył do Warszawy. Zarabiał na życie malując portrety i równocześnie uczył 
się w Szkole Rysunkowej u W. Gersona. W latach 1897–1902 studiował w krakowskiej 
ASP u J. Malczewskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900r. był w Paryżu 
i przez parę miesięcy uczęszczał do Academie Julian, zwiedził też Belgię, Holandię, Anglię 
i Niemcy. Jego edukację artystyczną uzupełniły wizyty w muzeach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Lata 1904 i 1925–1927 spędził w Palestynie, gdzie uczył w Szkole Sztuk 
Pięknych i Przemysłu Artystycznego. Podczas II wojny światowej Był więziony w krakowskim 
getcie. Został rozstrzelany w 1942r. Malował głównie pejzaże, ale od 1911r. zainteresowały 
go motywy architektoniczne, wnętrza i martwe natury.
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64
Stanisław Żurawski
(1889 Krosno – 1976)

Na plaży

olej, płótno naklejone na tekturę, 
35 × 50 cm, sygn. p.d.: S. Żurawski

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1907-13 studiował pod 
kierunkiem Józefa Mehoffera. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Naj-
częstszym motywem jego obrazów odznaczających się żywą kolorystyką, były akty – głównie 
w pejzażu, krajobrazy, martwe natury i portrety. Pozostał pod dużym wpływem Wojciech 
Weissa.
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65
Maksymilian Kasprowicz
(1906–1986)

Wzburzone morze

olej, płótno, 82 × 107 cm, 
sygn. p.d.: J.M.Kasprowicz

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Polski malarz, grafik, rysownik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obec-
nie Akademii Sztuk Pięknych) w Gdańsku. W latach 1928 –1933 studiował w Szkole Sztuk 
Zdobniczych w Poznaniu. Od 1935 mieszkał w Gdyni, gdzie nauczał w prywatnej Pomorskiej 
Szkole Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego. W 1955 roku uzyskał dyplom gdańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach 1948–1959 był nauczycielem 
rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie; w latach 
1951–1952 prowadził pracownię w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej. Od 1952 do 1976 roku pracował w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku; prowadząc Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa i na 
Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1962–1964 był prodziekanem Wydziału Malarstwa, 
a w latach 1968–1970 dziekanem tegoż wydziału. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą, uczestniczył w około 40 wystawach zbiorowych.
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66
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Capri

olej, sklejka, 47 × 65 cm,  
sygn. p.d.: R. Bratkowski

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym 
ruchem fal.
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67
Emil Lindeman
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków 
k. Łodzi)

Sorrento

olej, tektura, 36 × 51 cm, sygn. l.d.: 
E. Lindemann, na odwrocie opisany: 
Własność Zofii Zielińskiej/Sorento/
Warszawa-Lublin 15 (nieczytelnie) 1937/
Podarunek imieninowy od Dr Albina 
Konesewicza

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Studia w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona, oraz w latach 1888-1890 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki i pod jego kierunkiem pracował przy 
polichromii kościoła Mariackiego. Podczas nauki otrzymał w ramach konkursu państwowego 
szkół rysunkowych list pochwalny od Akademii petersburskiej. Od jesieni 1890 przebywał 
w Paryżu, kontynuował naukę w Ecole des Beaux Arts, w Academie Julian u W. A. Bouguereau 
i w Academie Colarossi u R. Collina. Za nadesłany stamtąd w roku 1893 obraz Plac Zamkowy 
otrzymał I nagrodę w konkursie Tygodnika Ilustrowanego. W 1897 udał się w podróż do 
Neapolu, Rzymu i Petersburga; w Rzymie uczęszczał do Królewskiego Instytutu Sztuk 
Pięknych. Główną domeną jego działalności było malarstwo ścienne i jego konserwacja. 
Malował także niedużych rozmiarów obrazy olejne i akwarele, głównie o tematyce pejzażowej 
z Wileńszczyzny, Wołynia, okolic Warszawy, Nałęczowa, Krynicy, a także weduty z miast 
polskich i europejskich. U schyłku życia malował najczęściej kwiaty. Wystawiał w Warszawie: 
TZSP, Salonie Krywulta, Salonie Artystycznym, Salonie Garlińskiego, w Krakowskim TPSP, 
Wilnie, Lwowie, Lublinie, Katowicach, Częstochowie, Poznaniu, Gdyni, jak również za 
granicą: w Berlinie, Darmstadt, Londynie i Chicago. Tematem jego prac były krajobrazy, 
sceny rodzajowe, pejzaże nadmorskie, kwiaty i martwe natury. Projektował plakaty, ilustrował 
książki i czasopisma. Zajmował się także malarstwem ściennym, polichromią i restauracją 
starych fresków.
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68
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 67 × 55 cm,  
sygn. p.d.: St. Filipkiewicz

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
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 ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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69
Mieszko Jabłoński
(1892 Lublin – 1965 Kraków)

Pejzaż o zmierzchu

olej, tektura, 53,5 × 42,5 cm,  
sygn. p.d.: MMJabłoński

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1912–1914, 1918–1920) w pracowni 
Jacka Malczewskiego. W okresie 1915–1918 odbył kilka podróży zwiedzając Ukrainę i Rosję. 
W 1925 r. wyjechał na prywatne stypendium do Francji, a następnie na stypendium rządowe 
do Włoch. Na stałe mieszkał w Krakowie. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków Jednoróg 
(1932–1934) reprezentującego kolorystyczną orientację. Wystawiał w TPSP w Krakowie 
i Lwowie. Od 1950 r. pełnił funkcję adiunkta w macierzystej krakowskiej ASP. Wystawiał 
głównie w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Zakres tematyczny malarstwa Jabłońskiego 
obejmował pejzaże, martwe natury, akty i sceny rodzajowe. Prace artysty znajdują się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Lublinie.
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70
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Modlący się

olej, płótno, 39,5 × 42 cm,  
sygn. l.d.: Kasper Pochwalski

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, m.in. u J. Mehoffera w latach 1918–1922. 
W latach 1922–1923 jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w Paryżu 
w Akademie Ranson pod kierunkiem nabisty M. Denisa. Tworzył głównie obrazy figuralne, 
często wielopostaciowe oraz portrety i liczne pejzaże.
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71
Marceli Harasimowicz
(1859 Warszawa – 1935 Lwów)

Zamek w Crikvenicy (Chorwacja), 
1902 r.

olej, płótno, 45 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.: 
MHarasimowicz/Cirkvenica 1902

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1873–1879 uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie wyjechał 
do Wiednia, gdzie kontynuował studia u K. Wurzingera (lata 1880–1881). Dzięki stypendium 
Wydz. Krajowego udał się do Monachium, tam wstąpił do pracowni W. Lindenschmita (lata 
1883–1885). Od 1885 r. mieszkał we Lwowie, gdzie założył szkołę malarstwa i rzeźby. Był 
członkiem zarządu Związku Artystów Polskich we Lwowie, a od 1931 r. kustoszem Galerii 
Miejskiej miasta Lwowa. Od 1881 r. wystawiał w TPSP we Lwowie i w Krakowie, ponadto 
w TZSP w Warszawie oraz w Monachium i Wiedniu. Początkowo wykonywał portrety i sceny 
rodzajowe, zaś od 1890 r. uprawiał malarstwo pejzażowe.
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72
Tadeusz Rychter
(1873 Lwów – 1943 Warszawa)

Białe róże, 1910

olej, płótno, 64,5 × 64,5 cm,  
sygn. p.g.: Rychter/1910

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Malarz i grafik, mąż artystki Bronisławy Rychter-Janowskiej. Wykształcenie artystyczne 
zdobył na studiach w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i następnie w Akademii Sztuk 
Pięknych w Monachium. Jego martwe natury określane były przez teoretyków sztuki mianem 
„małych arcydzieł ze świata roślinnego”. Oprócz malarstwa w dużej mierze zajmowała 
Rychtera grafika, w której czerpał motywy ze sztuki Dalekiego Wschodu. Wraz z Henrykiem 
Szczyglińskim i Stanisławem Kamockim utworzył w 1907 r. doświadczalną pracownię 
graficzną. W dorobku artysty znajdują się również egzemplifikacje ekslibrisów, w tym znak 
własnościowy księgozbioru Leopolda Wellisza, za który w 1905 r. zdobył główną nagrodę 
w konkursie na księgoznak.

Dedykacja na odwrocie odnosi się do Ignacego Tadeusza Mariana Drexlera (1878 Lwów 
– 1930 tamże) – profesora lwowskiej Politechniki. Ramę do obrazu zaprojektowała jego 
siostra Luna Amalia Drexler (1882 Lwów – 1933 tamże), wybitna rzeźbiarka, związana 
z lwowskim środowiskiem artystycznym.
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73
Józef Jarema 
(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Martwa natura z jabłkami

olej, płótno, 55 × 66 cm,  
sygn. p.d.: J. JAREMA

cena wywoławcza: 23 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Artysta o francuskich korzeniach, operujący głównie takimi gatunkami malarskimi, jak pejzaże, 
martwe natury oraz sceny rodzajowe. Warsztat artystyczny rozwijał pod okiem Isidore’a Pilsa 
w paryskiej École de Beaux-Arts. Po raz pierwszy zaprezentował swoją twórczość podczas 
Salonu w 1877 r. Początkowo zainteresowaniem cieszyły się małego formatu obrazki, na 
których uwieczniał uliczki Paryża, jednak szeroko znany stał się z malarstwa portretowego, 
którego bohaterkami były młode kobiety, niejednokrotnie ujęte w krajobrazowej scenerii.
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Cały nurt wolnej kreacji abstrakcyjnej, wspomnijmy choćby sztukę islamu, związany jest 
z pewnym wysublimowanym spirytualizmem, głoszącym bezwarunkową transcendencję 
pierwiastków i bytów duchowych w stosunku do spraw ciała i materii. Więcej, ich absolutną 
od materii separację.

Jerzy Nowosielski

Kompozycje abstrakcyjne miały szczególne znaczenie w twórczości Jerzego Nowosielskiego, 
„uprzedmiotowione formy wysłanników ze świata spirytualnego, wywiedzione ze świata 
ducha, swoiste byty subtelne, anioły” jak o nich mówił sam artysta. Prezentowany na aukcji 
obraz pochodzi z 1960 r. Jest to pomarańczowa kompozycja, z pasem bordiury złożonej 
z geometrycznych kształtów po lewej stronie oraz w dolnej partii przedstawienia.

74
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Kompozycja abstrakcyjna, 1960 r.

olej, płótno, 1960 rok, 47 × 62 cm

Do pracy dołączone zaświadczenie  
o autentyczności wydane przez Fundację 
Nowosielskich w Krakowie z 2008 r.

Proweniencja:
– praca była bezpośrednim prezentem od 
artysty

cena wywoławcza: 68 000 ●
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w k ościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).
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75
Bencion (Benn) Rabinowicz 
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 81 × 54,5 cm,  
sygn. p.d.: Benn

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Pochodził z rodziny rabinackiej, jego ojciec był architektem. Przyszły artysta uczył się rysunku 
i malarstwa od 12 roku życia. Od 1922 pracował samodzielnie w rodzinnym mieście. W latach 
1926–1930 był dekoratorem teatralnym. W 1927 miał pierwszą wystawę w Białymstoku, od 
1928 wystawiał w Warszawie. W 1929 otrzymał 3-letnie stypendium na studia w Paryżu, 
gdzie od 1930 uczęszczał do pracowni Fernanda Légera. Pozostał w Paryżu na stałe, 
zmieniając obywatelstwo na francuskie. Współtworzył szeroki nurt międzynarodowej Ecole 
de Paris okresu międzywojennego. Pozostawał wierny figuracji ze skłonnością do stylizacji 
geometrycznej. W latach II wojny światowej uwięziony wraz z żoną w obozie przejściowym, 
uniknął deportacji dzięki pomocy Jean Paulhena i był przezeń ukrywany do końca wojny. 
Po wojnie artysta zajął się tematyką biblijną, stworzył m. in. cykl 126 ilustracji do psalmów. 
Prace te były wystawiane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża, w Muzeum 
w Lyonie i w innych miejscach.
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76
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1926 1987 Kraków)

Martwa natura

olej, płótno, 46 × 55 cm, niesygnowany

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP w pracowniach 
Fryderyka Pautscha i Feliksa Szczęsbego Kowarskiego. Pod koniec lat 20. przeniósł się do 
Warszawy. Tu debiutował w 1932 na II Salonie IPS. Był członkiem grupy Pryzmat. Po wojnie 
przebywał w Poznaniu i w Krakowie, z którym związał się na stałe. Od młodości interesowała 
go abstrakcja; w czasie studiów w Krakowie miał kontakty z futurystami. Malował pejzaże, 
martwe natury, portrety, był także autorem polichromii (m. in. w kościołach Najświętszej 
Marii Panny i Św. Marcina w Poznaniu). W Paryżu wszedł w krąg koloryzmu, którego paletę 
barw utrzymywał w następnych latach swej twórczości, choć z mocnym ograniczeniem 
używanych barw. Kompozycje artysty odznaczały się sprowadzeniem figur, bądź przedmiotów 
do syntetycznego znaku, zachowując funkcję dekoracyjną obrazu.
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77
Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, 1991 r.

akryl, płótno, 90 × 110 cm,  
sygn. p.d.: Dominik

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie pod kierunkiem prof. J.Cybisa (1946–51, 
dyplom 1953). Od 1951 był pedagogiem na macierzystym Wydziale, początkowo jako 
asystent Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, w 1979 otrzymał tytuł profesora. 
W 1990 przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań – za pośrednictwem 
osobowości i sztuki Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie 
kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie 
w warszawskim Arsenale w 1955, gdzie zdobył nagrodę. W tym okresie obok malarstwa 
uprawiał drzeworyt, operujący szerokimi płaszczyznami bieli i czerni (drzeworyty wystawiał 
m.in. na Biennale w Wenecji w 1956). W drugiej poł. lat 50. zaczął malować obrazy 
abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa 
informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją była 
dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form.. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał swe 
kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj 
malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu nagród 
otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’a w Londynie 
w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle z malarstwem 
zajmował się gobelinem, ceramiką, a ostatnio również grafiką komputerową. Zmarł 20 maja 
2014 w swoim domu pod Warszawą.

Przez wszystkie lata mojego malowania starałem się, aby to co robię, było czymś więcej 
niż tylko bezmyślnym kopiowaniem rzeczywistości, czymś więcej niż popisem możliwości 
formalnych, oczyszczając – w miarę upływu lat – mój obraz świata ze zbędnych elementów, 
bezwiednych zapożyczeń, aby przekaz był bardziej klarowny i czytelny.

(Tadeusz Dominik, Za oknem jest ogród…, katalog wystawy, Warszawa 2008)

Malarstwo Tadeusza Dominika jest syntezą sensualistycznej tradycji polskiego koloryzmu 
i emocjonalnej abstrakcji, która pojawia się w sztuce światowej w latach 50. XX w. w postaci 
malarstwa gestu.

(Maciej Mazurek, krytyk sztuki)

Prezentowany na aukcji obraz to klasyczny „dominik”, które artysta zaczął malować już pod 
koniec lat 50. XX w., odchodząc od realistycznego przedstawiania rzeczywistości. Początkowo 
spokojne, barwne plamy, utrzymane w jednej tonacji, z czasem nabierają gwałtowności, 
żywiołowość i witalność kreowanej przyrody pokazywana jest za pomocą plam barwnych. 
Obrazy eksplodują jaskrawością kolorów, tak jak prezentowany na aukcji „Pejzaż” z 1991 r. 
Formy obłe, okrągłe, punkty, plamy żółte, pomarańcze, soczyste zielenie składają się tu na 
przepiękną, słoneczną kompozycję. Malowany z rozmachem pejzaż tworzą kuliste i owalne 
plamy, skupione wokół centralnej partii obrazu, chcą jakby zachęcić widza do przenikania 
w głąb „tajemnicy”. Dominik znajduje w przyrodzie bezpośrednie oparcie i z niej czerpie 
bogactwo barw. Świat olśniewającej natury, ukazany na płótnach, zawiera w sobie olbrzymi 
ładunek emocjonalny twórcy.
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…maluję i rysuję to, co w sposób niewymuszony przychodzi mi do głowy. Nigdy więc nie 
usiłuję zastanawiać się nad tym, ‘co to znaczy’, po prostu wystarcza mi fakt, iż wpadło mi 
to do głowy, że to ‘zobaczyłem’ (bo wpada mi do głowy nie anegdota, którą potrafiłbym 
ująć werbalnie, lecz jakiś układ mający cechy wyłącznie wizualno-uczuciowe), abym rzecz 
usiłował namalować czy narysować.

Zdzisław Beksiński

W latach 80. i 90. XX wieku Beksiński redukuje przestrzenną, „fantastyczną” wizję w swoich 
obrazach i skupia się na osiąganiu ekspresji środkami malarskimi. W tym czasie jego uwaga 
skoncentrowana była na improwizacji wokół twarzy, głów i figur postaci ludzkich. Z tego czasu 
pochodzi również prezentowany na aukcji obraz. Głowa w niebiesko-zielonej tonacji. Nie 
posiada tytułu, gdyż Beksiński rzadko nadawał je swoim dziełom, twierdząc, że odwracają 
uwagę od tego, co jest na obrazie przedstawione i od indywidualnej interpretacji odbiorcy.

78
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu (ST), 1993 r.

akryl, płyta pilśniowa, 92 × 88,5 cm, 
sygnowany, datowany i opisany na 
odwrociu: ST/N/BEKSIŃSKI 1993

cena wywoławcza: 70 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m.in. 
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty 
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na 
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, 
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na 
stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę 
od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń 
z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum 
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. 
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. Jesienią 
2011 roku zorganizowano dużą retrospektywę dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji Anny 
i Piotra Dmochowskich w Domu Plastyka w Warszawie.
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79
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

W paryskiej kawiarni, 1938 r.

olej, płótno, 39 × 50 cm  
sygn. i dat. p. d.: Aberdam/938 na 
odwrocie napis: Aberdam Paris

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie 
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze 
sztafażu. Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries. 
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie 
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. 
L. Chwistka i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, 
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą 
ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
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80
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Studium głowy, 1929 r.

akwarela, papier, 32,5 × 25 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
Tade/Makowski l.śr. Tade/M/AK/OW/
SKI 1929, na odwrocie poświadczenie 
autentyczności przez Konrada Winklera 
z 1956 r.: Stwierdzam niniejszym abso-
lutną/autentyczność tej akwareli (studium 
głowy)/Tadeusza Makowskiego/Kraków 
dn. 25/IX1956/Konrad Winkler

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000 – 55 000 zł

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.
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81
Jan Hrynkowski
(1891 Żelechów k. Lwowa – 
1971 Kraków)

Martwa natura-tulipany, 1964 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm,  
sygn.i dat. l.d.: j.hrynkowski/964.  
na odwrocie nalepka z Villi la Fleur 
w Konstancinie

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
S. Dębickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz rzeźbę u K. Laszczki. Następnie kontynuował 
naukę w latach 1921–22 w Paryżu w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był 
współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym 
przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmował się głównie malowaniem pejzaży. 
Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. 
Hrynkowski uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, choć miał również ekspozycje 
indywidualne, m.in. w latach 1946, 1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak 
i grafikę, szczególnie litografię i drzeworyt. Do najchętniej podejmowanych przez niego 
tematów należały pejzaż oraz martwa natura.
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82
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Dwie postaci, 1952 r.

olej, ołówek, papier, 57 × 44 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem. p.d.: T. Dominik 1952

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 19 000 – 23 000 zł
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83
Marian Wawrzeniecki
(1863 Warszawa – 1943 tamże)

Swantewid (Świętowid)

olej, płótno, 60 × 41 cm, sygn. mono-
gramem po prawej: M W na odwrocie 
napis na krośnie: „SWANTEWID (BÓS)” 
M. WAWRZENIECKI

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz, archeolog oraz krytyk sztuki. Studia odbył w Warszawie w klasie rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Władysława Gumińskiego. Później naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Plastycznych pod okiem I. Jabłońskiego oraz W. Łuszczkiewicza. Był również 
uczniem Jana Matejki. studiował w akademii w Monachium. Członek krakowskiej komisji 
do Badań nad Historią sztuki w Polsce oraz akademii umiejętności. swe badania głównie 
poświęcił kulturze dawnych Słowian. Zajmował się także zagadnieniami dotyczących starych 
wierzeń oraz czarów. Właśnie te motywy najczęściej przenosił na swoje płótna, tworząc 
alegoryczne i fantazyjne kompozycje, często przepełnione enigmatycznym i niepokojącym 
nastrojem. Jego prace były reprodukowane na znaczkach i kartach pocztowych. Swoje 
prace Wawrzeniecki podpisywał znakiem swastyki, która w wierzeniach dawnych Słowian 
oznaczała szczęście, zwycięstwo.
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84
Juliusz Joniak
(ur. 1925 r.)

Zatoka, 2016 r.

olej, płótno, 68 × 78 cm,  
sygn. p.d.: Joniak 16

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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85
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice postaci

tusz, tkanina, 37,7 × 37,7 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn.: Jacek 1901, na odwrocie nalepka 
krakowswkiego TPSP

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

Warszawa, 13 lipca 2017 r., godz. 19

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 ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję 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                                                                             data, podpis



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 nego-
cjacje 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 pocho-
dzenia, 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. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, 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 wytwo-

rzone 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 wynagro-
dzenia 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 zwycięz-
cę. 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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.



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 informa-
cjami 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 możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. 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 telefonicz-
nych, 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 au-
kcji, 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 przedstawio-
ną 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 postąpie-
nia 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 wyzna-
czonego 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 obcią-
żony 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 umożli-
wiające 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 wyspecjalizo-
waną 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.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA 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 dopuszcze-

nia 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 po-
twierdzający 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 licy-
tacji”, 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 przy-
padku 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 do-
starczone 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 odpo-
wiedzialność 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 au-
kcjonera, 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 dodatko-

we 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 Master-
Card, 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 kupują-
cego. 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 zaakcep-
towaniem 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 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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.



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 klien-
tów 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 Aukcyj ny. 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 dopuszczo-
nym 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 odpowiedzial-
ności 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 zmia-

nami 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, prze-
bieg 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 wy-
dawania 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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WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

Czekając na wenę, 2016, 2016, pastel, akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. l.g. (fragm.)

ALEKSANDER KORMAN (1953–2017) 
PRACE Z KOLEKCJI RODZINY ARTYSTY



Bartosz Świątecki (Pener), A Minute to 
Breathe, technika mieszana, płótno,  
100 × 100 cm
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Henryk Hayden (1883 Warszawa – 1970 Paryż) Pejzaż, olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. p. d.: Hayden 
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