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1
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Studium głowy konia króla  
Jana Sobieskiego do obrazu  
Jan Sobieski pod Wiedniem, 
1883 r. 

olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm
dat. p. d.: 17/ I 883

Na odwrocie orzeczenie Kazimierza 
Buczkowskiego i Edwarda Łepkowskiego 
z dnia 4.06.1963. 

Obraz posiada ekspertyzę  
p. Małgorzaty Buyko z 2013 r.

cena wywoławcza: 230 000 zł
estymacja: 300 000 – 320 000 zł

Czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP 
w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem 
Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce 
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium 
w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, 
z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy. 
Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stań-
czyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania styczniowego, 
w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję 
jako jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach 
1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał złote 
medale na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do 
Pragi, Budapesztu, Włoch. W następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły kolejne 
wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych lat świetności ojczyzny 
– Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski 
pod Wiedniem 1883 r. Często na swój sposób interpretował karty historii. Dzieła artysty 
odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym intensywną barwą. 
Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami, 
Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno historyczne postaci, jak i ro-
dzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już znacznie rzadziej,  sceny 
rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków i szkiców. W 1873 
roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Do grona jego uczniów 
należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. 
Matejko przynależał do wielu  towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. Académie des 
Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej Akademii Sztuki, 
oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą do największych polskich 
muzealnych zbiorów. 

Praca nad „Sobieskim pod Wiedniem” poprzedzona była licznymi studiami i szkicami, tak 
charakterystycznymi dla matejkowskiego warsztatu. Pierwsze szkice powstały już w 1879 r. 
ale ostateczną wersję Matejko zaczął malować od czerwca 1882 do sierpnia 1883 roku.  
 Przedstawieniom koni mistrz poświęcał szczególną uwagę. Matejko specjalne te końskie 
„modele” dobierał odwiedzając różne stadniny (o czym pisał Gorzkowski w swoim Dzienniku: 
studiował konie i w Turcji podczas swego pobytu tam, potem w Gumniskach i indziej i nawet 
tutaj w Krakowie, bo w ujeżdżalni wojskowej rysował konie z natury, a chcąc być wiernym 
i sumiennym, kazał masztalerzowi tym koniom nadawać ruchy i zwroty potrzebne do obrazu, 
które potem chwytał na „płótno” (fragment ekspertyzy p. M.Buyko, cyt. za M.Gorzkowski, 
Jan Matejko. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu do końca życia artysty). 
 Do Jana Sobieskiego znane są szkice olejne Jan III Sobieski wręcza kanonikowi Denhoffowi 
list do papieża z wiadomością o zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem w r. 1683 z 1880 r. 
(olej, płótno, 58 × 100, w zbiorach Domu Matejki w Krakowie) oraz Jan III Sobieski pod 
Wiedniem (szkic) z 1883 r. (olej na płótnie. 59,5 × 75,5 cm w zbiorach Lwowskiej Galerii 
Sztuki). Ponadto istnieje wiele szkiców rysunkowych datowanych około 1880 roku w zbiorach 
Domu Matejki (MNK) m.in.: Król Jan Sobieski na koniu; rycerze dworu królewskiego; książę 
Karol Lotaryński na koniu, Król Jan Sobieski na koniu; kanonik Denhoff i szereg innych 
postaci, Postać króla Jana Sobieskiego w otoczeniu rycerstwa (wszystkie datowane na około 
1880 r.). 
 Prezentowane Studium głowy konia namalowane techniką olejną, datowane ręką mistrza 
na 1883 r., jest niezwykle istotnym elementem tworzenia monumentalnego Sobieskiego 
pod Wiedniem. Nieznany dotychczas obraz konia Jana III Sobieskiego jest unikatową pracą 
Jana Matejki na rynku aukcyjnym.
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2
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Połów ryb, 1864 r.

olej, płótno dublowane, 75 × 97 cm
sygn. i dat. u dołu (na beczce): F.K/1864

Pochodzenie:
Kolekcja Art-B

Wystawiany:
Franciszek Kostrzewski (1826–1911), 
wystawa w Muzeum Historycznym, 
Warszawa 1962

Reprodukowany i opisywany:
Franciszek Kostrzewski. Katalog prac, 
Muzeum Historyczne Warszawy, Warsza-
wa 1963, s. 196

Opisywany:
Franciszek Kostrzewski. Katalog prac, 
Muzeum Historyczne Warszawy, Warsza-
wa 1963, s. 42, nr 24

cena wywoławcza: 96 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

W l. 1844–49 uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. 
Chrystiana Breslauera, Aleksandra Kolulara oraz Jana Feliksa Piwowarskiego, który to 
wpłynął na styl Kostrzewskiego w młodości. Podczas nauki przyjaźnił się m.in. z Wojciechem 
Gersonem czy Józefem Brodowskim, z którymi długo utrzymywał kontakt, także po ukończeniu 
studiów, razem malując i poszukując twórczych inspiracji. Artysta w l. 1850–60 wykonał 
ok. 200 akwarel i rysunków ze scenami rodzajowymi Warszawy. W tym czasie zaczął malował 
w stylu starych mistrzów holenderskich, do czego przyczyniła się podróż w 1856 r. na 
zachód Europy, gdzie zwiedził m.in. Drezno, Berlin, Wiedeń i Paryż. Pracował jako nauczyciel 
rysunku, także w Szkole Rysunku i Malarstwa Marii Łubieńskiej. Publikował satyryczne 
rysunki w wielu czasopismach, np. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach” oraz 
tworzył ilustracje do utworów literackich. Wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP, TZPR, 
Salonie Aleksandra Krywulta, Salonie Artystycznym itp. Kostrzewski często ukazywał życie 
warszawskiego ludu zmagającego się z biedą i niesprawiedliwością społeczną. Nierzadko 
w twórczości krytykował przywary i zacofanie społeczeństwa. Był też doskonałym pejzażystą, 
z wyczuciem światła, koloru oraz świetną kompozycją.

Kostrzewski miał od wczesnej młodości wyraźne zamiłowanie do 
krajobrazu. (…) lubił lasy i piękne drzewa. Zachwycając się topolami 
w Tarchominie, będzie się dziwił, „dlaczego u nas przy tylu rozmaitych 
kierunkach w malarstwie tak mało jest pejzażystów? Przecież nasze 
sosny, wierzby, topole, dęby i tyle innych drzew stanowią tak cudowne 
wzory”. Odpowiadał mu szczególnie równinny krajobraz Mazowsza. 
(…) znajdą w nim swego odtwórcę głównie mazowieckie laski i pia-
ski, ożywione tak wiernie podpatrzonymi i umiejętnie odtworzonymi 
postaciami mieszkańców tamtejszych wsi. 

I. Jakimowicz, Franciszek Kostrzewski, Warszawa 1952, s. 32
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3
Włodzimierz Łoś
(1849 Sławuta na Wołyniu – 
1888 Monachium)

Zaprzęg na drodze, 1882 r.

olej, płótno, 25 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Włodzimierz Łoś 1882/
München

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Rozpoczęte w roku 1870 studia w krakowskiej SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza, 
kontynuował w Monachium, do którego udał się w 1872 roku. Tam początkowo studiował 
w akademii u O. Seitza, by od 1874 r. uczęszczać do prywatnej pracowni J. Brandta. Inspiracji 
do swoich prac szukał przede wszystkim na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. W tamtejszych 
realiach umieszczał chętnie malowane sceny rodzajowe, w których niemal nieodzownym 
elementem był koń. Sięgał po sceny jarmarczne, myśliwskie, rzadziej batalistyczne. Wy-
konywał ilustracje dla „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów”, „Tygodnika Powszechnego” 
i „Wędrowca”. Wielokrotnie brał udział w wystawach TPSP w Krakowie i Lwowie, także 
w warszawskim TZSP, salonach Krywulta i Ungra. Ponadto w monachijskim Kunstverein 
i Künstlergenossenschaft. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych 
w Krakowie i Poznaniu czy Muzeum Sztuki w Łodzi.
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Kazimierz Alchimowicz
(1840 Dziembrów – 1916 Warszawa)

Puszcza

olej, płótno dublowane, 36 × 26 cm
sygn. p. d.: Alchimowicz
na odwrocie karteczka z dedykacją: Na 
pamiątkę spędzonych razem miłych/
chwil, pomimo różnicy przekonań 
politycznych/postępowej Hani Radlińskiej 
ofiaruje/Konserwatywna K. Umińska/
Warszawa d 9/X 1923 r.

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Młodość spędził w Wilnie i w okolicach Kijowa, gdzie pracował jako zarządca majątku 
ziemskiego. Po udziale w powstaniu styczniowym został zesłany do Wierchutorii za Uralem. 
Tam właśnie zaczął amatorsko zajmować się malarstwem oraz rysunkiem. Studia malarskie 
rozpoczął w Warszawskiej Klasie Rysunkowej, najprawdopodobniej w ok. 1870 roku. Naukę 
uzupełniał w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona. Następnie w latach 1873–1875 
uczył się w Akademii monachijskiej u Aleksandra Wagnera. Jeszcze w czasie trwania nauk 
Alchimowicz wielokrotnie był nagradzany za swoje prace. W okresie 1876–78 przebywał 
we Francji. Po powrocie do Polski na stałe zamieszkał w Warszawie. Tutaj też od 1890 
uczył rysunku w prywatnej szkole Bronisławy Poświkowej. W swojej twórczości malarskiej 
Alchimowicz najchętniej sięgał po motywy związane z historią i legendami Litwy; malował 
pejzaże z okolic Wileńszczyzny, Tatr oraz sceny rodzajowe, religijne, portrety. Wystawiał 
w warszawskiej Zachęcie, w Krakowie, a także w Wiedniu i Monachium. 
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Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Myśliwi przed dworkiem

tempera, karton, 44 × 79,5 cm
sygn. l. d.: jFałat/Nieswież
na odwrocie dołączona ekspertyza 
dr Stanisława Mazurkiewicza z 1945
dodatkowo ekspertyza prof. dr Jerzego 
Sienkiewicza z 1975 wraz z dwoma 
fotografiami

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

Sceny myśliwskie stały się jednym z najważ-
niejszych tematów w twórczości Juliana Fa-
łata. Indywidualnie zinterpretowane budziły 
zachwyt publiczności i krytyków. (…) Obrazy 
Fałata cieszyły się tak wielką popularnością 
zapewne dlatego, iż myślistwo i łowiectwo 
było ważnym elementem polskiej kultury 
szlacheckiej. Myśliwskimi kompozycjami 
artysty zafascynowany był również Henryk 
Sienkiewicz, piewca sarmatyzmu. Fałata 
nie interesował typ polowań par force, 
tak popularny w polskim malarstwie XIX 
wieku, lecz raczej indywidualne reakcje 
ludzi i towarzyszące im napięcie. Wśród 
bogatego zespołu prac można wyróżnić 
kilka grup tematycznych, które wielokrot-
nie przedstawiał: wyjazd na polowanie, 
nagonkę, odpoczynek myśliwych i powrót 
z polowania. Pierwsze kompozycje powstały 
w 1886 roku podczas pobytu w Nieświeżu, 
na słynnym polowaniu urządzonym dla 
księcia pruskiego Wilhelma.

A. Król, Julian Fałat, Stalowa Wola  
2010, s. 54–55 [kat. wyst.]
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Alfred Wierusz-Kowalski wielokrotnie sięgał po tematy, dla których tłem mógł uczynić 
miasteczko pozbawione urody, uporządkowania, czy zasobności. To, co pospolite, nie 
malownicze, codzienne, przynależne „szarym ludziom”, stało się na jego płótnach prawdziwe 
i szczere. Taka malarska wizja rzeczywistości znalazła uznanie w Monachium. (…) właśnie 
te sceny, wbrew wezwaniom krytyki polskiej, nieokraszone poezją, trywialne, jak prawdziwe 
małomiejskie życie i widoki”, wzbudzały podziw europejskich odbiorców sztuki, którzy 
potrafili docenić harmonię kolorystyczną, realizm i autentyzm w oddaniu rzeczywistości.

E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski, Suwałki 2017, s. 39–43.

6
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Przed karczmą, przed 1883

olej, płótno dublowane, 101 × 68 cm
sygn. l. d.: A. Wierusz-Kowalski

Reprodukowany:
E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski, 
Suwałki 2017, s. 44 [poz. kat. 42]

Praca stanowi studium do obrazu 
Jesienią/Bryczka na wiejskiej drodze 
(olej, płótno, 90 × 70 cm, wł. prywatna). 
Przedstawiona postać była również 
powielona na późniejszym chronologicznie 
obrazie Konie odpoczywające na ulicy 
(po 1883 r., olej, płótno, 37,5 × 43 cm, 
wł. prywatna).

cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 95 000 – 110 000 zł

Obok J. Brandta i W. Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na stałe przeby-
wających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie 
w akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni 
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie 
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r. 
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie, 
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie 
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe 
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów 
należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem 
wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.
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7
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Przed dworem

olej, płótno dublowane, 101 × 201 cm
sygn. i dat. p. d.: JMalczewski 19 (…)

cena wywoławcza: 62 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 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. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Thanatos

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

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 55 000 – 60 000 zł

Jednym z dominujących wątków w twórczości Jacka 
Malczewskiego jest temat śmierci, która jest nieunik-
nioną konsekwencją życia. (…) Tworząc jej plastyczne 
wyobrażenie, artysta nie korzysta z gotowych wzorów 
ikonograficznych. Jacek Malczewski nawiązuje do mitu 
greckiego i jego sensu filozoficznego, do Thanatosa 
i bliźniaczego brata Hypnosa, którzy obaj są synami nocy.

Z. K. Posiadała, Jacek i Rafał Malczewscy, Lublin 
[b.r.], s. 29
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9
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Koncert – scena na palecie 
malarskiej, przed 1897 r.

olej, deska, 21,3 × 15,5 cm
na odwrocie autorska dedykacja: Panu/
Mussilowi/od/Jacka/Malczewskiego/1897

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 35 000 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. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.

15AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



Tematyka huculska pojawiła się w twórczości Axentowicza na 
początku lat osiemdziesiątych XIX w. Artysta odbywał wyprawy ze 
Lwowa na Huculszczyznę, skąd przywoził szkice i notatki. (…) Zimą 
i jesienią 1893 i 1894 roku artysta, w przerwach w malowaniu 
Panoramy Racławickiej, wyjeżdżał w okolice Kołomyi i Jamnej, gdzie 
obserwował życie i obyczaje Hucułów. Tak powstały szkice do naj-
słynniejszych obrazów Axentowicza: Pogrzebu huculskiego, Święta 
Jordanu i Kołomyjki, które namalował w pracowni w Monachium 
i w Paryżu, a powtarzał wielokrotnie w latach późniejszych. (…) Inne 
wersje Święta Jordanu przechowywane są w: Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Okręgowym 
w Lublinie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Święto 
Jordanu – wschodni zwyczaj święcenia wody w przerębli w święto 
Epifanii Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) – obchodzone w Kościo-
łach grekokatolickim i prawosławnym 19 stycznia, jest wspomnie-
niem chrztu Chrystusa w wodach Jordanu. Na Huculszczyźnie to 
jedno z najważniejszych świąt obchodzono niezwykle uroczyście. Po 
nabożeństwie w cerkwi wychodziła procesja z zapalonymi świecami 
i chorągwiami, prowadzona przez księży (lub popów) w szatach 
liturgicznych. (…)

Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 19.06–21.09.2014, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot,

s. 48 -50 [kat. wyst.]

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

Święto Jordanu

akwarela, gwasz, tektura, 53 × 74 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Axentowicz

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa- 
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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11
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Pejzaż znad Wisły z murem 
Klasztoru Norbertanek, ok. 1905 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
23 × 33,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: JMalczewski
na odwrocie stempel warszawskiego 
salonu sztuki Stefana Kulikowskiego

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 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. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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12
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Przy ognisku, 1932 r.

olej, płótno, 31 × 42 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/1932

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 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
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Pejzaż z chatą, 1879 r.

olej, płótno, 58 × 107 cm
sygn. i dat. l. d.: F. Wastkowski/1879

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

Uczeń Feliksa Brzozowskiego. Związany z warszawskim zżyciem artystycznym. Swoje 
obrazy prezentował od 1867 roku w Zachęcie. Artysta w swojej twórczości najczęściej 
malował sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się w  Muzeum Narodowym 
w Warszawie oraz Zachęcie.
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14
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Czerwone dachy, lata 1903–1906

olej, płótno naklejone na tekturze, 
38 × 59,5 cm

Wystawiany:
Michał Gorstkin Wywiórski – pejzaże. 
Między niebem a ziemią, 26.02–21.03 
2004 Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Opisany i reprodukowany w:
Michał Gorstkin Wywiórski – pejzaże. 
Między niebem a ziemią, Maria Gołąb, 
Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 
Poznań 2004, s. 120, nr kat. 91, il. 91 
na s. 82.

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

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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15
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Przedwiośnie na Podhalu

olej, tektura, 66,5 × 54 cm
sygn. l.d.: S Kamocki

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 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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16
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Góralka

olej, płótno, 80 × 58 cm
sygn. i dat. p. d.: AKozakiewicz/192 (..)

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 24 000 zł

Początkowo uczył się u Maksymiliana Cerchy, następnie naukę kontynuował w Krakowie 
w SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w akade-
mii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. Następnie wyjechał do Monachium, 
gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. 
Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach 
historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. 
Odznaczony medalami na wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo 
popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.
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17
Kazimierz Olpiński
(1875 Lwów – 1936 tamże)

Święto Jordanu, 1901 r.

olej, płótno, 52,5 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: K. Olpiński/1901

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

W latach 1893–97 studiował u K. Rauppa i K. Marra w monachijskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Naukę kontynuował w Paryżu, w latach 1897–1900, uczęszczając do Académie 
des Beaux-Arts, do pracowni R. X. Prineta, R. Collina i J. Whistlera, a także do Académie 
Colarossi. Pobyt w Paryżu obfitował w wyróżnienia, medale (m.in. złoty medal za Pejzaż 
jesienny), udziały w Salonach (m.in. w Salonie na Polu Marsowym). W latach 1899–1901 
odbył podróże artystyczne do Włoch, odwiedził także Kurlandię. W 1900 roku przeniósł 
się do Wiednia, w którym kontynuował naukę u Kazimierza Pochwalskiego. W czasie 
studiów odznaczony został złotym medalem cesarskiej nagrody honorowej, zaś za tryptyk 
Samotna otrzymał nagrodę II stopnia. Olpiński po powrocie do kraju w 1905 roku brał udział 
w licznych wystawach, m.in. w I i II wystawie Związku Artystów Plastyków (lata 1911–1921, 
Lwów), w TPSP w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Indywidualne wystawy miały miejsce 
w Żywcu w 1908 oraz we Lwowie w 1921 roku. Artysta najczęściej posługiwał się techniką 
olejną. Do ulubionych przedstawień należały pejzaże z Beskidów, Podola i Huculszczyzny 
(Widok zamku w Żywcu, Wodospad w Bystrej), sceny rodzajowe i typy ludzkie (Brodząca 
dziewczyna, Święto Jordanu na Rusi), a także portrety. Jego prace znajdują się w licznych 
muzeach, m.in. w Żywcu (np. Śmierć legionisty pod Limanową), Jarosławiu (Portret Adolfa 
Dietznisa), Krakowie (Przysięga legionistów na rynku Żywieckim), a także we Lwowskiej 
Galerii Obrazów (m.in. Reduta, Chata wiejska).
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18
Maurycy Trębacz
(1861 Warszawa – 1941 Łódź)

Młoda kobieta z koszem

olej, sklejka, 60 x 50 cm
sygn. p. d.: Maurycy Trębacz

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie swoje malarskie umiejętności kształcił 
pod okiem Wojciecha Gersona oraz Antoniego Kamińskiego. Uczył się rownież w pracow-
niach Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Odbył rownież studia w Monachium u Aleksandra Wagnera i Otto Seitza oraz w Paryżu 
w Academie Colarossi, ktore ukończył otrzymując srebrny medal za pracę Z martyrologii. 
W 1894 roku zamieszkał w Warszawie, a następnie w 1909 roku przeniosł się do Łodzi. 
W swojej tworczości utrzymanej w duchu realistycznym, malował przedstawienia ze scenami 
rodzajowymi, pejzażami i portretami. Artysta bardzo często sięgał po motywy żydowskie, 
ukazując w swych obrazach życie codzienne Żydow i to właśnie te przedstawienia przyniosły 
mu największą sławę. Swoje prace wystawiał na wystawach m.in. w Paryżu, Monachium, 
Chicago, Warszawie oraz w Łodzi.
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19
Sylweriusz Saski
(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Kabalarka, przed 1941 r.

olej, płótno, 58 × 81 cm
sygn. p. d.: Sylw. Saski
na odwrocie naklejka z krakowskiego 
salonu dzieł sztuki Kazimierza Wojcie-
chowskiego z opisem pracy

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Od 1884 r. uczył się malarstwa i rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1888 r. 
został wyróżniony srebrnym medalem za osiągnięcia w szkole i zdobył II nagrodę w TPSP 
w Krakowie. Od 1890 r. studiował w akademii monachijskiej pod kierunkiem O. Seitza. 
Wrócił do krakowskiej uczelni, gdzie studiował na Oddziale Kompozycji u J. Matejki. Studia 
ukończył zdobywając złoty medal za obraz Karciarze wiejscy. Swoją twórczość malarską 
poświęcił głównie motywom związanym z Podhalem. Często malował humorystyczne sceny 
rodzajowe, pejzaże tatrzańskie, portrety górali. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły 
barwnych strojów oraz wystrojów wnętrz. Dużo wystawiał, najczęściej w krakowskim TPSP 
(lata 1890–1908), a także w TZSP w Warszawie (lata 1923–30). W 1929 r. w krakowskim 
TPSP odbyła się monograficzna wystawa prac artysty. Obecnie jego obrazy znajdują się 
w wielu muzeach, m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa, czy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.
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20
Stanisław Jankowski
(1876–1948)

We wnętrzu chaty

olej, płótno, 45,5 × 66,5 cm
sygn. p. d.: St.Jankowski

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz i pedagog, studia artystyczne według przekazów najprawdopodobniej rozpoczął 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, których ukończenie przerwała śmierć ojca. W 1899 r. 
nauczał rysunku w Przemyślu, następnie od 1920 objął stanowisko inspektora szkolnego 
w Janowie Lubelskim. Jankowski angażował się społecznie zakładając świetlice, kluby 
oraz amatorskie grupy teatralne. Wykazywał również pasję etnografa, prowadząc badania 
folklorystyczne w Chyrowie, gdzie mieszkał w latach1930–1941 r. Jego prace malarskie 
były wystawiane podczas ekspozycji zbiorowych oraz indywidualnych w Przemyślu, we 
Lwowie i Chyrowie.
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21
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Targ na kwiaty, przed 1934 r.

olej, płótno, 87,5 × 62 cm
sygn. p. d.: Rubczak
na odwrocie nalepka wystawowa 
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie z numerem 177 z opisem 
pracy oraz pieczęć składu materiałów 
malarskich „ISKRA & KARMAŃSKI” 
z Krakowa

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 32 000 – 38 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierun-
kiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. 
W 1911 r. został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 
1917 r. prowadził tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był 
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem 
Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował 
i wystawiał w wielu miastach europejskich. Twórczość malarska Rubczaka była związana 
z francuskim postimpresjonizmem. Malował pejzaże, architekturę oraz martwe natury. 
Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia perspektywiczne, wciągające wzrok widza 
daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. 
Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika 
zsyntetyzowanych brył architektonicznych pozostawała niezachwiana. 
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22
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki lwowskie

olej, płyta, 33 × 48 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: E.Erb

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Ostatnie blaski

olej, sklejka, 47 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. i opisany l. d.: Ostatnie blaski/ 
F. M. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Przed burzą, 1932 r.

olej, płótno, 55 × 75 cm
sygn. dat. i opisany l. d.: „Przed 
burzą”/F.M.Wygrzywalski 1932
na krośnie pieczęć ISKRA & KARMAŃSKI/
KRAKÓW

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Nauki dziadunia

olej, płótno, 54 × 75 cm
sygn. i opisany p. d.: F.M. Wygrzywalski 
serionir/„Nauki dziadunia”

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Istambuł, 1940 r.

olej, tektura, 17,5 × 22,5 cm
sygn. dat. i opisany l. d.: Wlastimil 
Hofman/Istambuł 1940
na odwrocie autorska dedykacja: Mojej 
Najdroższej w dzień urodzin/Adziuszce/
zawsze ten sam/Wlastimil

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 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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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót Napoleona spod Moskwy, 
1926 r.

olej, płótno, 95,5 × 141 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1926

Po raz pierwszy Jerzy Kossak namalował ten 
temat w roku 1913. W latach następnych 
kilkakrotnie podejmował go, przedstawiając 
w różnych formatach i wersjach. Prezento-
wany na aukcji obraz powstał w roku 1926 
i jest jedną z wersji wcześniejszych.

cena wywoławcza: 52 000 zł ●
estymacja: 75 000 – 85 000 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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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Raport przy stogu siana, 1940 r.

olej, płótno, 51 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1940
na krośnie dwie odwrocie autorskie pieczę-
cie: Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/
Jerzy Kossak (słabo widoczna), oraz okrągła 
pieczątka z herbem Kos i napisem w otoku: 
JERZY KOSSAK. Kraków. Pl. Kossaka 4 oraz 
nalepka z numerem: K2 – 5

Analogiczna praca, powstała w 1935 roku 
jest reprodukowana w monografii Kazimierza 
Olszańskiego pod nr 172 (por. K. Olszański, 
Jerzy Kossak, Wrocław 1992).

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 20 000 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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Stanisław Batowski-Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Potyczka ułanów z bolszewikami

olej, płótno, 53 × 72 cm
sygn. l. d.: S.Batowski

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, 
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów 
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził 
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. 
Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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Adam Styka
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Strzelec senegalski

olej, płótno, 79 × 63 cm
sygn. p. d.: ADAM/STYKA

Korpus senegalskich strzelców wyborowych 
został stworzony w 1857 r. przez Louisa 
Faidherba, gubernatora Zachodniej Afryki 
Francuskiej, jako siły porządkowe. W for-
macji tej służyli nie tylko Senegalczycy, ale 
również rekruci z innych krajów zachodnio-
afrykańskiego terytorium kolonialnej Francji. 
Po wybuchu I Wojny Światowej oddziały 

strzelców senegalskich były przerzucone 
do Europy, gdzie walczyły na froncie. Ich 
ilość w 1917 r. szacuje się na 120 tysięcy. 
Prezentowany na aukcji obraz Strzelec se-
negalski, o wybitnych walorach malarskich, 
jest wyjątkowy i nietypowy dla twórczości 
Styki. Przedstawia żołnierza w gęstym 
lesie, zapewne we Francji, wypatrującego 
wroga. Adam Styka brał udział w I Wojnie 
Światowej, walczył m. in. pod Verdun 
i wtedy zapewne zetknął się z oddziałami 
wyborowych strzelców senegalskich, które 
były zaangażowane w walkach.

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
estymacja: 60 000 – 70 000 zł
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Na zwiadach, 1919 r.

olej, płótno na tekturze, 45 × 34 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1919

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 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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Henryk Uziembło 
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Kosynier

olej, tektura, 47,5 × 36 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: HENRYK UZIEMBŁO

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Konie

olej, płyta, 31,5 × 41 cm
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 500 – 8 500 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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Kazimierz Lasocki
(1871 Gąbin – 1952 Warszawa)

Krowy na łące

olej, płótno dublowane, 49 × 69 cm
sygn. p. d.: K.Lasocki

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Już od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie rysunkiem. Studia rozpoczął w 1895 roku 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. Jeszcze w tym 
samym roku udał się do Monachium, gdzie początkowo uczył się u Antona Azbego, 
a następnie w akademii u Johanna Caspara Hertericha oraz Franza Stucka. W latach 
1901–1904 pracował jako asystent Konrada Krzyżanowskiego w jego warszawskiej szkole. 
Wiele podrożował, odwiedzając m.in. Niemcy, Austrię, Turcję oraz Włochy, gdzie przez 
10 lat mieszkał z rodziną. Lasocki malował portrety, akty, sceny rodzajowe. Jednak jego 
specjalnością stały się malownicze pejzaże z bydłem. Swoje prace wystawiał w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu.

42 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



35
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przed chatą

olej, płótno, 45 × 96 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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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Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Pejzaż z rzeką

olej, płótno, 60 x 73 cm
sygn. p. d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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Jean Peské  
(Jan Mirosław Peszke)
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Macierzyństwo

pastel, karton, 80 × 62 cm
sygn. l. d.: Peské

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska- 
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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Czedekowski był mistrzem pędzla w malowaniu kobiet. Jak pisał w 1925 roku E. Woro-
niecki: Jest to prawdziwa gama uroku niewieściego, poczynając od słodkiej urody kapłanek 
ogniska domowego, aż do olśniewających lwic salonowych i niebezpiecznie wysportowanych 
amazonek o pieściwej linii kształtów... 

(E. Woroniecki, Z wystaw polskich w Paryżu. Portrety p. J. B. Czedekowskiego  
w galerii Knoedlera, „Świat”, 1925 nr 3, s. 4–5.).

(…) W mistrzowski sposób oddaje Czedekowski połysk kobiecych włosów, kolor skóry, 
intensywność spojrzenia, tego wszystkiego, co stanowi nie tylko o osobowości kobiety, o jej 
indywidualności, ale również o typie urody, sposobie bycia, siedzenia, układu rąk. Jest przy 
tym wykwintny, nigdy nie usiłuje osiągnąć efektów jaskrawością barw, czy ekscentrycznością 
póz (…).

(H. Muszyńska-Hoffmannowa, A. Okońska, Na mil sześć tysięcy.  
O malarstwie Bolesława Czedekowskiego, Łódź 1978, s. 188).

38
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Czerwona parasolka, 1918 r.

olej, płótno; 68,5 × 55,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 1918 Czedekowski B.
na odwrocie, na płótnie numer: 635

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie. 
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39
J. Durtal
(XIX/XX w.)

Akt kobiecy

olej, płótno, 33 × 46,5 cm
sygn. p. d.: J. DURTAL

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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40
Tony Binder
(1868 Wiedeń – 1944 Nördlingen)

Leżąca, 1920 r.

olej, płyta, 37,5 × 60 cm
sygn. i dat. p. g.: Tony Binder 1920

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Malarz specjalizujący się w tematyce orientalnej i marynistycznej. Wykształcenie zdobył 
studiując w akademiach wiedeńskiej i monachijskiej. Jeszcze przed wyjazdem do Górnego 
Egiptu w 1890 r., utrzymywał kontakt z Camillem Boiry, malarzem-orientalistą. W ciągu 
całego życia Binder zwiedził kraje Egiptu i Włoch, takie jak m. in. Kair, Aleksandria, Rzym, 
Florencja, Wenecja, z których to podróży czerpał inspiracje do tematów malarskich.
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41
Joseph Moseley-Barber
(ok. 1811-?)

Zaczytana, 1867 r.

olej, płótno, 46 × 35,5 cm
sygn. i dat. l. d.: JM Barber 1867

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

Brytyjski artysta specjalizujący się w malarstwie rodzajowym i pejzażach. Działał w Birming-
ham i Chelsea. W 1859 r. pokazał w Towarzystwie Sztuk Pięknych dwa obrazy zatytułowane 
„Matczyne napomnienie” i „Kłamstwo”, zaś w latach 1864–1878 kilkukrotnie wystawiał 
w Królewskiej Akademii malarstwo krajobrazowe. Był aktywny w środowiskach artystycznych 
aż do 1889 roku. Jego uczniami podczas pobytu w Birmingham byli John Pye i David Cox.
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Studiował malarstwo pod kierunkiem A. Cabanela w słynnej Akademie des Beaux Arts, ktora 
w XIX w. wydała wielu znakomitych artystow. Tworczość malarza koncentruje się wokoł 
zmagań militarnych i historii wojen napoleońskich oraz Rewolucji Francuskiej. Swoje obrazy 
prezentował na wielkich wystawach przełomu XIX i XX w., zdobywając liczne nagrody i medale. 
W 1929 r. pokazano dzieła artysty w paryskich salonach, gdzie spotkały się z entuzjastyczną 
reakcją. Artysta z niezwykłą biegłością malował zarowno dynamiczne, wielowątkowe sceny 
militarne, jak i kameralne, bardziej intymne przedstawienia. Zdecydowanymi pociągnięciami 
pędzla potrafił doskonale wydobyć połyskliwość tkanin i uzbrojenia, zachowując jednocześnie 
naturalność sceny. Jego prace znajdują się w wielu muzeach (m.in.. Musee des Beaux-Arts 
de Carcassonne, Musee d’Art et d’Histoire de Cholet) oraz kolekcjach prywatnych.

42
Paul Emile Boutigny
(1854 Paryż – 1929 tamże (?))

Rozmowa

olej, deska, 64,5 × 53 cm
sygn. p. d.: E.BOUTIGNY

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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43
Pierre Beyle
(1838 Lyon – 1902 Paryż)

Martwa natura z brzoskwiniami

olej, płótno, 38,5 × 47 cm
sygn. p. d.: Beyle

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Francuski malarz, karykaturzysta oraz ilustrator. Na jego dorobek artystyczny składa się 
malarstwo historyczne, rodzajowe i marynistyczne. Nie stronił też od tematyki orientalnej. Na 
miejsce swojej ścieżki zawodowej i osobistej wybrał Paryż. W latach 1867–1900 regularnie 
uczestniczył w wystawach salonów. Ekspozycja jego prac odbyła się również w 1881 r. 
w Grafton Gallery w Londynie, a także lokalnie w 1900 r. na Wystawie Światowej w Paryżu.
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44
Rudolf Lehmann
(1819 Ottensen –1905 Bushey)

Włoski pastuszek, 1856 r.

olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawek krawędzi: Rud 
Lehmann Rom. 1856
na odwrocie orzeczenie Kazimierza 
Buczkowskiego z 1964 roku oraz notatka 
z niemieckiej gazety o artyście

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000- 12 000 zł

Malarz niemieckiego pochodzenia. Był synem malarza – Leo Lechmanna. Wraz ze starszym 
bratem Henri Lehmannem studiował malarstwo w Paryżu w École des Beaux-arts, następnie 
w Rzymie. Kształcił się również w pracowniach Petera von Corneliusa oraz Wilhelma von 
Kaulbacha. W 1866 roku artysta przyjął brytyjskie obywatelstwo i osiadł w Londynie. 
Lehmann malował pejzaże, ale zasłynął przede wszystkim jako doskonały portrecista.
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45
Michael Zeno Diemer
(1867 Monachium – 1939 
Oberammergau)

Przy skałach

olej, płótno, 59 × 83,5 cm
sygn. l. d.: M. Zeno Diemer

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Niemiecki pejzażysta, marynista, ilustrator, muzyk i kompozytor. Studiował w Akademii 
Monachijskiej pod kierunkiem Hackl`a. Początkowo jego ulubioną techniką była akwarela, 
a w późniejszym czasie technika olejna. W 1893 roku wspólnie z Hansem Wielandtem 
namalował dioramę z widokiem lodowca, którą zaprezentowano na światowej wystawie 
w Chicago. OdOd lat 90-tych powstało wiele pejzaży z jeziorem Gonda. Odbył wiele podróży 
artystycznych m. in. do Islandii, Grecji, Konstantynopola, skąd pochodzi wiele pejzaży 
morskich. W latach 1911–12 pracował nad pejzażem do panoramy bitwy pod Borodino 
Franz`a Roubaud`a. Do jego ulubionych tematów należą pejzaże wysokogórskie oraz morskie 
w romantycznym ujęciu.
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46
Rudolf Priebe
(1889 – 1956 Rudolfstadt)

Łodzie

olej, płótno, 71 × 101 cm
sygn. p. d.: Priebe

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Ka-
empffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha. 
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące 
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były 
mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej 
i intensywnej kolorystyce.
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47
Louis Toussaint
(1826 Królewiec – 1921)

Na łodzi

olej, płótno, 64 × 79 cm
sygn. l. d.: Louis Toussaint

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 24 000 – 32 000 zł

Malarz niemieckiego pochodzenia, w którego obrębie zainteresowań artystycznych były przede 
wszystkim sceny rodzajowe i malarstwo pejzażowe. Wykształcenie artystyczne otrzymał 
w Kunstakademie w Królewcu, uczęszczając w latach 1845–1851 na zajęcia prowadzone 
przez Ludwiga Rosenfeldera. Następnie kontynuował nauki w Kunstakademie w Düsseldorfie 
pod kierunkiem Theodora Hildebrandta, który wywarł duży wpływ na ukształtowanie arty-
stycznego ducha swojego adepta. Pierwsze wprawki malarskie Toussainta obejmowały studia 
historyczne, w połowie XIX stulecia artysta całkowicie oddał się malarstwu rodzajowemu, 
uwieczniając na płótnach wizerunki dzieci i rodzin, które następnie wystawiał w Berlinie, 
Hanowerze, Magdeburgu oraz Bremie. Jednak niezmiennie głównym obszarem działalności 
artystycznej Toussainta był Düsseldorf, gdzie zrzeszony był w ugrupowaniu Malkasten.
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48
Parsons Charles Knight
(1829 Brystol – 1897 Twerton)

Sztorm, 1881 r.

olej, płótno, 60,5 × 107 cm
sygn. i dat l. d.: Char.Knight (18)81.

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Angielski pejzażysta i marynista, urodzony w Bristolu. W młodości pracował jako marynarz 
na morzu. Po podróży do Indii porzucił zawód marynarza i rozpoczął studia malarskie 
w Akademii w Bristolu. W latach 1857 – 1895 wielokrotnie wystawiał swoje pejzaże, 
między innymi w Londyńskiej Akademii Królewskiej oraz w galeriach w Bristolu. Jego prace 
znajdują się w wielu europejskich galeriach.

59AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



49
Anders Andersen-Lundby
(1840 Lundby – 1923 Monachium)

Skalisty brzeg

olej, płótno, 75 × 113 cm
sygn. p. d.: A. Andersen Lundby

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W wieku 20 lat osiedlił się w Kopenhadze, gdzie odkrył malarstwo pejzażowe. Odbył wiele 
podróży artystycznych nad jezioro Starnberg oraz do północnych Włoch. W 1876 roku osiedlił 
się w Monachium, gdzie uczestniczył w wielu wystawach. W jego twórczości dominują 
krajobrazy śródlądowe, rzadziej pojawia się też tematyka marynistyczna. Andersen-Lundby 
zyskał miano wirtuoza w malowaniu śniegu, a także wody. Ceniono go za znakomitą 
umiejętność zastosowania kolorów, za pomocą których potrafił w mistrzowski sposób oddać 
nastroje różnych pór roku. Jego dzieła znajdują się w zbiorach publicznych, m.in. w Nowej 
Pinakotece w Monachium
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50
Antoni Lange
(1774 Wiedeń – 1842 Lwów)

Nad potokiem, 1840 r.

olej, płótno, 34 × 43 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Lange/1840

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Studia malarskie odbył u Lorenza Schönbergera (1768–1846) – wiedeńskiego pejzażysty. 
W 1810 roku przyjechał do Lwowa, gdzie już na stałe związał się z tamtejszym życiem 
artystycznym. Pracował jako dekorator teatralny w teatrze Jana Napomucena Kamińskiego; 
zajmował się również konserwacją. Lange zyskał sławę oraz niewątpliwe uznanie jako 
pejzażysta. Posługując się techniką zarówno olejną, jak i akwarelą i gwaszem malował 
krajobrazy z widokami zabytków oraz górzystych okolic Galicji. Rzadziej malował sceny 
rodzajowe i religijne. Artysta zajmował się również litografią.
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51
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Place de la Cathedrale (katedra 
w Carpentras)

olej, płyta, 73 × 60 cm
na odwrocie karteczka z pismem 
maszynowym: 12664 Mela MUTER/ HB 
73 x 60 Place de la cathé-/drale oraz 
odręcznie długopisem 1924 

Wystawiany i reprodukowany:
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy 
pod red. J. Grabskiego, Pałac Poznańskich 
w Łodzi, 1998, s. 176, poz. 75 

cena wywoławcza: 155 000 zł ●
estymacja: 190 000 – 220 000 zł

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury.
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Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej pejzaży (…). 
U artysty, wychowanego od młodych lat na plenerach, a także ceniącego sobie letnie 
wyjazdy do Bretanii, musiało nieuchronnie dojść do przełamania impasu związanego 
z kubistycznym rygorem narzuconym przez mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami 
[mowa o ówczesnym mecenasie artysty, Rosenbergu]. (…) W zetknięciu z pejzażem Południa 
artysta doszedł do bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że podczas prób malowania 
z natury utraciłem potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością próby odzyskania 
owej wrażliwości musiały mieć początek w pozbyciu się wszelkiej stylizacji, w której artysta 
narzuca własną wizję, czerpiąc z niej tylko to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena 
miała skupić się głównie na funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury 
i pokora malarska mogły pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. 
(…) Już pierwsze pejzaże z Cassis z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do klasycznej 
formuły przedstawieniowej.
 W kolejnych wyjazdach na południe Francji, w tym do Sanary, artysta rozwijał malarską 
sprawność pejzażysty. W pejzażach z Sanary z 1925 roku dominuje miękko kładziona plama, 
uzyskana subtelnymi i szybkimi pociągnięciami pędzla i laserunkami. Artysta usiłuje wydobyć 
jak najwięcej subtelności refleksów barwnych w bujnej roślinności oraz zróżnicowanym, 
pagórkowatym ukształtowaniu terenu.

Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden,  
red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53 i 63.

52
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Wzgórze Six-Fours w pobliżu 
Sanary, ok. 1925 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p.d.: Hayden

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy 
artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstw o pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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Potrafiłem wyrobić sobie styl bardzo osobisty i miałem wiele 
powodzenia. (…) W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do 
ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię np. przedstawiać w pejzażu 
o pochylonych domach człowieka biegnącego z zastawą na herbatę 
o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym 
ciastem w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym zupeł-
nie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało właściwym dla 
duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub 
pijaków (…). Muszę przyznać, że oddziaływały na mnie wpływy Goyi. 
Nie były to nigdy portrety z natury. W ogóle mój sposób malowania 
polegał na pracy z pamięci, na interpretowaniu.

Stanisław Eleszkiewicz – szkic autobiograficzny [w:]  
Stanisław Eleszkiewicz 1900–1963. Paintings and Drawings. 

May 10-June 14, 1986, Brooklyn 1986 [kat. wyst.]

53
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Jedzący arbuzy

olej, płyta, 61 × 80 cm
sygn. l. d.: Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 70 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału  kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927-1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje 
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse 
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć 
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni 
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw 
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również 
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób 
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często 
budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie 
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych. 
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54
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Młoda greczynka

olej, płótno, 77 × 63 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 62 000 zł ●
estymacja: 80 000 – 90 000 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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Martwe natury z kwiatami były jego ulubionym tematem w twórczości Menkesa, 
w którym wielokrotnie eksperymentował z różnymi środkami formalnymi. Pre-
zentowana praca pochodzi okresu jego pobytu w Nowym Jorku, dokąd wyjechał 
w 1935 roku i ostatecznie osiadł na stałe. Zapewne została namalowana w jego 
pracowni w Riverdale. Zrównoważone wielokierunkowe linie, geometryzacja formy, 
kontrastowe zestawienie ze sobą barw, pokazuje znakomity kunszt malarski artysty 
i jego wyczucie formy. Wszystkie elementy obrazu tworzą niezwykłą harmonię, której 
wyjątkowość dostrzegali również współcześni mu malarze i krytycy. Jak pisał Konrad 
Winkler jego twórczość to harmonizowanie dysonansów barwy, żonglerka kontrastem 
kolorów o tonacjach niezwykłych, czasami w obrębie jednej i tej samej gamy – obok 
upraszczania formy w sposób prymitywny, prawie nonszalancki 

(K. Winkler, Droga, 1931, nr 2, s. 171–172).

55
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 70 × 90 cm
sygn. l. d.: Menkes

cena wywoławcza: 72 000 zł ●
estymacja: 90 000 – 110 000 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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56
Louis Neillot
(1898 Vichy – 1973 Paryż)

Most w Bellevue – Meudon, 
1929 r.

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: L. NEILLOT/1929

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Francuski malarz, zaliczany przez krytykow do grona fowistow. Początek jego ścieżki arty-
stycznej przypadł na okres I wojny światowej, w ktorej brał czynny udział podczas walk. Po 
wojnie Neillot uczęszczał na zajęcia do miejscowej Szkoły Sztuki w Vichy. Podczas pobytu 
w Paryżu zetknął się z tworczością Vincenta van Gogha i Paula Cezanne’a, co wywarło 
duży wpływ na początkującego artystę. Zdobycie Blumenthal Prix w 1932 r. otworzyło mu 
ścieżkę kariery – w 1945 r. pełnił zaszczytną funkcję vice-prezydenta Salonu Niezależnych.
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57
Natan Grunsweigh
(1880 Kraków – przed 1955)

Uliczka

olej, płótno, 55,5 × 46,5 cm
sygn. l. d.: Grunsweigh

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Przed 1914 r. osiadł w Paryżu. Od 1921 r. wystawiał na Salonach Jesiennym, Tuileries 
i Niezależnych. Nie wiadomo, gdzie się kształcił, ani jaki charakter miała wczesna twórczość 
artysty. Obrazy z lat 20-tych wykazują wpływy postimpresjonizmu; są to przeważnie miejskie 
pejzaże o zgeometryzowanych formach i stonowanym kolorycie. Z kolei prace powstałe 
w następnym dziesięcioleciu wykazują więcej ekspresji oraz zróżnicowanie w zakresie barw 
i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety. 
Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.
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58
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Ukrzyżowany

olej, płyta, 56 × 43 cm
sygn. p. d.: S.E

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału  kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927-1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje 
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse 
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć 
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni 
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw 
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również 
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób 
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często 
budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie 
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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59
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Portret Marcela Gromaire’a

olej, ołówek, płótno, 24 × 19,5 cm
na odwrocie, na płótnie numer wypisany 
czerwoną kredką: 147 oraz stempel 
z cyfrą: 2;

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 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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60
Leopold Gottlieb 
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Żyd

olej, płyta, 58 x 39 cm 
sygn. l. d.: l.gottlieb

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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61
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura

olej, płótno, 66 × 84 cm
sygn. p. d.: E. Eibisch

cena wywoławcza: 23 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystow polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystow 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrocił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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62
Isaac Pailes 
(1895 Kijów – 1978 Paryż)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. p. d.: I.Pailes

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Artysta ukraińskiego pochodzenia. Studia malarskie odbył w akademii Sztuk Pięknych 
w Kijowie. W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał się z grupą artystów tworzących 
w kręgu Ecole de Paris. Przyjaźnił się z Mane Katzem. W jego malarstwie widać wpływ 
twórczości fowistów, ekspresjonistów oraz kubistów. Ulubionymi motywami artysty stała się 
martwa natura, często również malował pejzaże.
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63
Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 
1950 Kraków)

Modelka w fotelu, ok. 1925

olej, tektura, 49,5 × 41 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW
na odwrocie stempel: 0638/WW/4

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 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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64
Jean Peské 
(Jan Mirosław Peszke)
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Kwiaty

olej, płótno, 55,5 × 46 cm
sygn. p. d.: Peske

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska- 
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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65
Stanisław Sęk
(XIX/XX w.)

Kobieta w czerni, 1906 r.

olej, płótno dublowane, 135,5 × 98,5 cm
sygn. p. d.: St. Sęk 1906

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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66
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Róże, 1939 r.

olej, płyta, 70 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Ted. Grott/1939

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym ze szczególnym 
upodobaniem kwiaty, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się przy 
tym różnymi technikami.
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67
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Biały kot

olej, sklejka, 28,5 × 32,5 cm
sygn. u dołu: a. karpiński
na odwrocie napis (zatarty)

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 14 000 – 18 000 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. 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.
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68
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żabusia, 1924 r.

olej, płyta, 25 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.: a.karpinski 1924
opisany na odwrocie: „Żabusia”/mal.1924
a.karpiński/Kraków ul.Floriańska 19

Studia Żabusi/Żabuni są reprodukowane 
w katalogu wystawy: Alfons Karpiński 
1875–1961, 2001/2002, red. Monika 
Bartoszek, Muzeum Okręgowym w San-
domierzu, s. 100, il. 10.

cena wywoławcza: 15 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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69
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwiaty

olej, tektura, 63 × 44 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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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70
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, płyta, 33,5 × 48,5 cm
sygn. śr. p.: akarpiński
na odwrocie kredką autorski napis: 
Własność P.Prof. Jaworskiego/kupione/ na 
pamiątkę 40 lat (nieczytelnie)/5/IX 1943 
/ zapł. 
na przyklejonej karteczce:
„Zakupiony w 1943 r./na pamiątkę 
40lecia naszego/ślubu w 1903 r5/9 
w Ryczowie”

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 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. 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.
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71
Czesław Zawadziński
(1878–1956)

Bukiet żółtych róż

olej, sklejka, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: Zawadziński

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

Malarz kojarzony z École de Paris i środowiskiem skupionym wokół Augusta Zamoyskiego. 
Nauki pobierał w latach 1902–1905 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, kształcąc 
się pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Floriana Cynka. Ukończywszy studia, w 1908 r. 
wyjechał do Francji, gdzie związał się z tamtejszym środowiskiem zrzeszonym w Towarzystwie 
Artystów Polskich w Paryżu. Tam też nawiązał współpracę z pracownią lalek artystycznych 
prowadzoną przez Stefanię Łazarską. Od 1909 r. wystawiał swoje prace na paryskim salonach 
– Jesiennym i Niezależnych, a także na Salon des Tuileries. W 1922 r. odbyła się indywidualna 
wystawa twórczości artysty, zorganizowana przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Na ekspozycji pokazanych zostało aż 41 prac, wśród których znalazły się 
kobiece portrety, bretońskie pejzaże oraz liczne przedstawienia martwych natur kwiatowych, 
ukazujących m. in. róże, cyklameny, pelargonie, tulipany oraz chabry. Wśród krytyków okre-
ślany był mianem „poety barwy”, którego „interesują zwłaszcza dwa przejawy koloru – kwiat 
i kobieta”, a „każde dotknięcie pędzla mówi o długiej i rzetelnej pracy i przemyśleniu wrażenia” 
(E. Ligocki we wstępie do wystawy).
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72
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Malarz i modelka

olej, tektura, 29,5 × 34 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na odwrocie owalny stempel z napisem 
wokół: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY; z faksymile 
artysty pośrodku; oraz nr ze spuścizny 
artysty: 000826 2 (ostatnia cyfra dopisa-
na ręcznie); i nr odręczny 189 (ołówkiem)

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 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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73
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż, 1906 r.

olej, płótno dublowane, 120 × 161 cm
sygn. i dat. l. d.: 1906 STANISŁAW 
CZAJKOWSKI
na odwrocie naklejka wystawowa 
z TPSP w Krakowie (?): Autor Czajkowski 
Stanisław/Adres Kraków/Dzieło: Pejzaż/
Rodzaj ol (ej)

cena wywoławcza: 38 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 65 000 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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74
Edward Matuszczak
(1906 Tymbark – 1965 Paryż)

Procesja w Żywcu

olej, płótno , 80 × 80 cm
sygn. p. d.: Matuszczak

cena wywoławcza: 30 000 zł ●
estymacja: 38 000 – 45 000 zł 

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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75
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty w wazonie, 1947 r.

olej, płótno, 46 × 33 cm
sygn. i dat. p. śr.: Terlikowski/1947

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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76
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż z zabudowaniami

olej, tektura, 33 × 41 cm
sygn. p. d.: Hayden

cena wywoławcza: 21 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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77
Jakub Markiel
(1911 Łódż – 2008 tamże)

Domy

olej, płótno, 50,5 × 65,5 cm
sygn. p. d.: Markiel

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

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. W 1933 roku otrzymał 
stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Dodatkowe nauki pobierał 
w pracowni malarza Jeana Souverbie. Kilka lat później Markiel został laureatem trzeciej 
nagrody École des Beaux-Arts. W 1943 roku odkryto jego żydowskie korzenie w wyniku 
czego został deportowany i osadzony w podobozie w Jawischowitz. W tym czasie artysta 
rysunkami dokumentował ciężkie chwile w obozie, które nie przetrwały do naszych czasów. 
Zmuszony przez kierownika obozu wykonał dwie rzeźby, przedstawiające muskularne postaci 
robotnika oraz górnika. Był autorem portretów esesmanów i kapo. W tajemnicy malował 
także wizerunki współwięźniów. Po zakończeniu wojny powrócił do Francji, gdzie do końca 
życia malował.
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78
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż ze ścieżką, 1952 r.

olej, płyta, 32 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden/52

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 19 000 – 23 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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79
Bolesław Stawiński 
(1908 – 1983)

Martwa natura z imbrykiem

olej, tektura, 33 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: B. Stawiński

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 6 500 – 8 500 zł

Malarz i rysownik, umiejętności artystyczne rozwijał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
mając za nauczycieli Tadeusza Axentowicza, Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego. 
Należał do tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, tworzonej przez studentów uczelni o lewicowych 
poglądach i ukierunkowanych na sztukę awangardową. Wraz z pozostałymi członkami 
ugrupowania prezentował swoje prace na wystawach we Lwowie, Krzemieńcu i Krakowie. 
Po II wojnie światowej przeniósł się do Bytomia, gdzie osiadł już na stałe. Od 1949 r. pełnił  
funkcję wykładowcy w oddziale Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach.
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80
Emil Krcha 
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Kwiaty w wazonie, 1941 r.

olej, tektura, 54,5 × 35,5 cm
sygn. p. d.: E. Krcha
oraz opisany i dat. l.d.: Krzemieniec 
1941.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie 
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z zało-
życieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku 
1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę 
pedagogiczną. Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów 
indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował pejzaże, 
sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych 
tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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81
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Warszawa)

W lesie

olej, płótno, karton, 18 × 30 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: M.G.Wywiórski

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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82
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zachód słońca

olej, płyta, 71 × 58 cm
sygn. p. d.: W KORECKI

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 6 500 – 9 500 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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83
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Jastrzębia Góra/Burzliwe morze, 
1939 r.

olej, płótno, 50 × 70,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkiewicz/1939
na odwrocie trzy nalepki z opisem: 
Jastrzębia Góra/Burzliwe morze oraz 
numerem 27115

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 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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84
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Motyw z Capri

olej, płótno; 50,5 × 70,5 cm
sygn. śr.: R. Bratkowski

cena wywoławcza: 4 400 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. 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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85
Stefan Domaradzki 
(1897 Niżny Nowgorod – 1983 Nandy 
pod Paryżem)

Welesnica, 1930 r.

olej, tektura, 45 × 70,5 cm
sygn. dat i opisany l.d.: S. Domaradzki. 
Welesnica. 1930.

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

Malarstwo studiował w Moskwie, w prywatnej szkole Stanisława Żukowskiego, a następnie 
w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni profesora S. Malutina. W 1921 roku przyjechał do 
Polski, gdzie rok później rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni 
prof. K. Tichego. Swoje prace prezentował na wystawach w Moskwie, oraz we Francji, a od 
1924 roku w TZSP w Warszawie. Domaradzki malował przede wszystkim pejzaże, widoki 
miejskie, rzadziej martwe natury.
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86
Iwan Trusz 
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Cyprysy

olej, tektura, 33,5 × 42,5 cm
sygn. l. d.: Iw. Trusz

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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87
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków – 1951)

Zimowy pejzaż 

olej, tektura, 49,5 × 68 cm
sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 
1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, głównie 
w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował 
się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże 
tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
Rzadziej malował martwe natury, czy kompozycje figuralne.
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88
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zimą

olej, płótno, 60 × 90 cm,
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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89
Stanisław Paciorek 
(1889 Ładczyce na Wołyniu – 
1952 Kraków)

Pejzaż z chatami, 1929 r.

olej, sklejka, 57 × 78 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: St. Paciorek. 929.

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 7 500 – 9 500 zł

W 1908 roku wstąpił do krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem J. Malczewskiego, 
J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Dębickiego oraz K. Laszczki. Należał do ugrupowania 
artystycznego „Krąg” oraz ZPAP. Prace swoje wielokrotnie prezentował w krakowskim TPSP, 
a także w jego lwowskim oddziale. Poza tym prace wystawiał w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Łodzi w 1928 roku oraz w Institute of Art w Detroit w 1945 r. Artysta uprawiał przede 
wszystkim malarstwo pejzażowe, niejednokrotnie ukazując krajobraz tatrzański. Nie brak 
też w jego dorobku widoków Krakowa, ukazujących m.in. zabytkowe budowle. Wykonywał 
również portrety.
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90
Emil Krcha
(1894 Kałusz – 1972 Kraków)

Nad wodą, 1929 r.

olej, płyta, 34,5 × 49,5 cm
sygn. p. d.: Krcha
na odwrocie datowany: 16.7.29

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie 
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z zało-
życieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku 
1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę 
pedagogiczną. Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów 
indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował pejzaże, 
sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych 
tonacjach. Upraszczał formę oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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91
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół Św. Kazimierza 
w Warszawie

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński.

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 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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92
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na wieżę Kościoła 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Warszawie

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński.

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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93
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Jesienny pejzaż

olej, płótno, 101 × 109 cm
sygn. l. d.: Z.Przebindowski

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 11 000 zł

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował 
w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji 
i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął 
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz 
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem 
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże. 
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy 
artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.
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94
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Na targu

olej, płyta, 71 × 73 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: LURCZYŃSKI

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 500 – 6 500 zł

Kształcił się w warszawskiej akademii. Po wojnie, w której aktywnie uczestniczył jako żołnierz 
Armii Krajowej, emigrował do Francji. Wiele podróżował, malując pejzaże, architekturę 
odwiedzanych krajów, m.in. Włoch, Hiszpanii, Maroka czy Algierii. Przedstawiał także ulice 
francuskich miast z ich zabytkami i toczącym się na nich życiem, ponadto martwe natury 
z kwiatami. Poza malarstwem zajmował się również twórczością pisarską, publikując m.in. 
dramaty i tomiki poezji. Stosował pogodną kolorystykę, nie stroniąc od silnych kontrastów, 
niejednokrotnie plamę barwną ujmował ciemnym konturem.
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95
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Rolnik z Kalabrii

olej, płótno; 100 x 70 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebiche/contadino di 
calabria/Ebiche

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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96
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Dziewczyna z Kalabrii

olej, płótno; 100 x 70 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebiche/una ragazza di 
Calabria

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
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97
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Kobieta w kwiecistej sukience

olej, płótno, 93 × 65,5 cm
sygn. l. g.: Rzepiński

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 16 000 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.

114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



98
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Akt, 1975 r.

olej, płótno, 116 × 89 cm
sygn. i dat. p. d.: Eugeniusz Geppert 
1975

cena wywoławcza: 29 000 zł ●
estymacja: 36 000 – 40 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 20. 
przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym 
(w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie 
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie. 
Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, 
gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl 
malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płocien wyznaczały tony zieleni, 
błękitow i brązow, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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99
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin

olej, płótno, 74,5 × 129,5 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystow Plastykow. Był wspołzałożycielem 
Studia Filmow Rysunkowych, ktorego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w ktorym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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100
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret kobiety, 1972 r.

olej, płótno, 76 × 60,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Maciej Lachur 1972
opisany na odwrocie: OLEJ NA PŁÓT-
NIE/76 X 60,5/cm/PORTRET/KOBIETY/
MACIEJ LACHUR/1972

cena wywoławcza: 13 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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101
Juliusz Joniak
(ur. 1925 rok)

Kanał w Burano, 2016 r.

olej, płótno, 73 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: Joniak`16
opisany na odwrocie: JULIUSZ JONIA-
K/”KANAŁ W BURANO/16”/73X92/2016

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 24 000 – 28 000 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.

118 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



102
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z rakiem i rybą, 
1997 r.

olej, płótno, 65 × 75 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
opisany na odwrocie: JAN SZANCEN-
BACH/MARTWA NATURA Z RAKIEM 
I RYBĄ/1997

cena wywoławcza: 19 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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103
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Madonna z Dzieciątkiem

brąz patynowany, drewniana podstawa
wys. całkowita 29,5 cm sygn. z tyłu: 
LAMBERT-RUCKI
na spodzie drewnianej podstawki napis: 
CHERET/PARIS

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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104
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Krucyfiks

brąz patynowany, wys. 36 cm
sygn. na boku: Lambert-Rucki
z tyłu na figurze: V

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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105
Maria Teresa Kuczyńska
(ur. 1948, Elbląg)

Maja, 2015 r.

porcelana szkliwiona, wys. 17 cm, 
dł. 23 cm
sygn. MTK 15

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Z kruchego i delikatnego materiału, jakim jest porcelanowa glinka, ulubione tworzywo 
artystki, powstają rzeźby niewielkie wprawdzie, ale zawsze monumentalne. Nie rozmiar 
bowiem, ale zamysł, proporcje, wewnętrzne napięcie i wpisana w nie siła wyrazu tworzą 
ich monumentalizm, niezmiennie na widza oddziaływujący.

Magdalena Hniedziewicz, Maria Teresa Kuczyńska. Kruchość i trwanie.  
Rzeźba, Galeria Krytyków Pokaz, Warszawa, b.r.

Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, malarstwem i rysunkiem. Studiowała w latach 1965–71 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku pod kierun-
kiem prof. Stanisława Horno-Popławskiego. Dyplom z wyróżnieniem w dziedzinie rzeźby 
w architekturze uzyskała w 1971. Po ukończeniu studiów została asystentem na Wydziale 
Malarstwa i Rzeźby w tejże uczelni. W latach 70-tych XX wieku współpracowała z architektami 
w ramach grupy „Habitat”. W 1978 roku otrzymała złoty medal w Międzynarodowym 
Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie, a w kolejnej edycji tego konkursu – Grand 
Prix (1979). Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i za granicą, co pozwoliło jej 
rozwinąć karierę międzynarodową. W 1983 przeniosła się do Australii, gdzie wiele jej prac 
usytuowano w przestrzeni publicznej Melbourne, Sydney (m.in. monumentalna grupa 
rzeźbiarska w portalu Australijskiego Sądu Rodzinnego, 1993–94) i innych miast. Zdobyła 
wiele nagród, jak nagroda Departamentu Sztuki i Zabytków Miasta Adelaidy (1992), Grand 
Prix w Konkursie im. Daniela Chodowieckiego organizowanym przez Akademie der Künste 
w Berlinie (1994), jest laureatką Gryfa Pomorskiego (2001), międzynarodowego konkursu 
Antoine’a Bourdelle’a (2002), Nagrody Muzy Sopockiej (2003), i in. W 2001 wykładała 
w Instytucie Szkła i Ceramiki w Hohr-Grenzhausen w Niemczech. W 2003 miała wystawę 
w Muzeum Bourdelle’a w Paryżu. W 2004 została zaproszona przez Sydney National Galery 
do reprezentowania Sydney rzeźbą ceramiczną w Parku Olimpijskim w Atenach. W 2017 
roku otrzymała Nagrodę Specjalną na prestiżowym Gyeonggi International Ceramic Biennale 
w Korei.
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Maria Teresa Kuczyńska 
(ur. 1948, Elbląg)

Kolumna, 2007 r.

brąz, wys. 50 cm
sygn. z tyłu: MTK 07

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego 
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932-39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej przeby-
wał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od stycznia 
1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Bydgoszczą, gdzie 
współorganizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę Muzy dla Teatru 
Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii Bydgoskiej. W 1949 
przeniósł się do Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana Wydziału Rzeźby 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał poważne problemy 
z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą na Kaszuby. W 1977 
roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku przyjął zaproszenie 
Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 na terenie Miejskiego 
Ogrodu Botanicznego. W1979 roku otwarto tam plenerową galerię jego rzeźb (większość 
zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W1982 roku wrócił do Sopotu, gdzie 
kontynuował pracę twórczą. W 1996 roku otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu Opatów w Oliwie 
wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa - gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za życia artysty wystawy 
indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. W 2017 roku powstało Bydgoskie Centrum Sztuki 
im. Stanisława Horno – Popławskiego propagujące jego twórczość. Jego rzeźby wystawiane 
były na wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, np. na Międzynarodowej Wystawie 
Rzeźby Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji (1962). 
Pod koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką i etruską, 
podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję naturalnych kształtów „kamieni 
polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal 
na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 1969).
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Stanisław Horno-Popławski 
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Popiersie żony artysty Ingi 
Popławskiej, odlew z brązu 2015 r. 
według gipsu z lat 50. XX wieku

brąz patynowany, 60 x 42 x 31 cm
sygn. HOR-POP II odlew z brązu 2015 r. 
wg. gipsu z lat 50-tych XX wieku               
Por. il.: R. Konik, Myślenie kamieniem. 
Stanisław Horno-Popławski, Wrocław 
2016, s. 8

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

„Żona Horno była dla niego muzą, praktycznie wszystkie rzeźbione postacie kobiet posiadały 
element podobieństwa do niej, zaś Horno był dla żony autorytetem nie tylko artystycznym 
ale i pedagogicznym. (…) Przez lata stanowili nierozłączną parę zarówno jako małżeństwo, 
jak również jako partnerzy w rzeźbie. Inga pomagała mężowi wykuwać duże dzieła, takie 
jak pomnik Konopnickiej, Chopina czy przygotowywała indywidualne wystawy męża.”

Roman Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski, Wrocław 2016, s. 39
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108
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wys. (z postumentem) 
47 cm
sygn. u dołu po prawej stronie: MITORAJ, 
na odwrocie odcisk: A 483/1000 HC

cena wywoławcza: 27 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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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.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 19 sierpnia 2017 r., godz. 17

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, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@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: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

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



Bartosz Świątecki (Pener), A Minute to 
Breathe, technika mieszana, płótno,  
100 × 100 cm

8 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU •  19 SIERPNIA 2017 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



21 WRZEŚNIA 2017 R. 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (19)

Abraham Neumann (1873 Sierpc – 1942 Kraków), Pejzaż letni, 1922 r.



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

69 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 12 PAŹDZIERNIKA 2017 (CZWARTEK) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 28 WRZEŚNIA 2017 R.

młodasztuka

Anna Kimta, Berger, 2013

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. na odwrocie
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

ALCHIMOWICZ KAZIMIERZ  4 

ANDERSEN-LUNDBY ANDERS  49 

AXENTOWICZ TEODOR  10 

BATOWSKI-KACZOR STANISŁAW  29 

BEYLE PIERRE  43 

BINDER TONY  40 

BOUTIGNY EMILE PAUL  42 

BRATKOWSKI ROMAN  84 

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  91, 92 

CZAJKOWSKI STANISŁAW  73 

CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN  38 

DIEMER MICHAEL ZENO  45 

DOMARADZKI STEFAN  85 

DURTAL J.  39

EIBISCH EUGENIUSZ  61, 95, 96  

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  53, 58  

ERB ERNO  22 

FAŁAT JULIAN   5 

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW  87 

FILIPKIEWICZ STEFAN   83 

GEPPERT EUGENIUSZ  98 

GORSTKIN WYWIÓRSKI MICHAŁ  14, 81 

GOTTLIEB LEOPOLD  60 

GROTT TEODOR   66 

GRUNSWEIGH NATAN  57 

HAYDEN HENRYK   52, 76, 78 

HOFMAN WLASTIMIL   12, 26 

 

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW  107 

JANKOWSKI STANISŁAW  20 

JONIAK JULIUSZ  101 

KAMOCKI STANISŁAW  15, 69

KARPIŃSKI ALFONS  67, 68, 70 

KNIGHT CHARLES PARSONS  48 

KORECKI WIKTOR  82, 88 

KOSSAK JERZY  27, 28 

KOSSAK WOJCIECH  31 

KOSTRZEWSKI FRANCISZEK  2 

KOZAKIEWICZ ANTONI  16 
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Zdzisław Beksiński, Bez tytułu, 1980, olej, płyta, 74 × 88 cm
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