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1
Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Żółte i czerwone róże 
w zdobionym dzbanie, ok. 1912 r.

olej, płótno, 57,5 × 41 cm,  
w świetle ramy
na odwrocie w lewym dolnym rogu: 
[pieczęć:] WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI |ze 
spuścizny |POŚMIERTNEJ/[odręcznie 
ołówkiem:] E. Ślewińska

Wystawiany i reprodukowany:
Władysława Jaworska, Władysław Ślewiń-
ski 1854–1918, Wystawa monograficzna, 
Muzeum Narodowe Warszawa 1983, 
poz. 283, ilustracja nr 255
Henry Moret, Emile Jourdan, Roderic 
O`Conor, Władysław Ślewiński, Musée de 
Limur, Vannes 1966, kat. 126

Do obrazu dołączona opinia Władysławy 
Jaworskiej z 2006 r.

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
Arthur G. Altschul, Nowy Jork
Kolekcja Eugenii Ślewińskiej, Paryż
Kolekcja rodziny Primel-Lagrange, Tours

cena wywoławcza: 290 000 zł
estymacja: 330 000 – 350 000 zł

Przez krótki okres czasu pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie 
w Akadémie Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gau-
guina oraz artystów z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ 
na późniejszą twórczość malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie 
jeździł do miejscowości w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii. 
W 1905 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał 
do 1907 roku. Kilka miesięcy spędził również w Monachium. Przez krótki okres czasu, bo 
w latach 1908–1910, był profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie 
otworzył własną szkołę w swojej pracowni malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie 
osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem 
artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym, 
którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński malował głównie pejzaże z widokami brzegów 
morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem 
i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie utrzymane w postimpresjonistycznym duchu 
artysty odznaczały się prostotą. Operował szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując 
harmonijny efekt pełen subtelności. Często sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur. 
Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego jest cienko kładziona warstwa farby, przez 
którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział w wystawach krakowskiego i lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na 
paryskich Salonach Niezależnych, a także w Warszawie i Wiedniu.

Szerokim polem wypowiedzi Ślewińskiego, ukazującej inną jeszcze stronę jego twórczości 
– strony bardziej intymnej i kameralnej, jest martwa natura, wliczając w to i kompozycje 
kwiatowe. Można zaryzykować twierdzenie, że w martwej naturze i kwiatach wypowiedział 
się najpełniej i najbardziej osobiście. I to w sensie emocji, jak i malarskiego kunsztu. Na tle 
malarstwa polskiego należy Ślewiński – obok sporadycznie sięgających do martwej natury 
takich malarzy, jak: Józef Pankiewicz, Olga Boznańska, Leon Wyczółkowski – do pierwszych 
artystów uprawiających ten gatunek w takiej skali. Zasługą Ślewińskiego jest wprowadzenie 
do malarstwa polskiego martwej natury na zasadzie równouprawnionego z innymi rodzaju.

W. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa 1991, s. 82
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pani Hayden w parku, 1946 r. (?)

olej, płyta, 32,8 × 46 cm 
sygn. i dat. p. d.: Hayden/(nieczytelnie)

Pochodzenie:
Kolekcja Marka Roeflera

Wystawiany:
Mistrzowie École de Paris, Henri Hayden, 
Villa La Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
20.09–31.12.2013

Reprodukowany i opisany:
Artur Winiarski, Mistrzowie École de Paris, 
Henri Hayden, Warszawa 2013, poz. kat. 
79. s. 151

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 16 000 - 18 000 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 jego 
prac miały miejsce 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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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 55 × 38,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 11 000 - 15 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune. W 1912 r. 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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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Mężczyzna w pomarańczowej 
kurtce

olej, tempera, tektura, 21,5 × 18,5 cm
sygn. p. d.: S. E.
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego 
Yorku z tytułem pracy i numerem 
pracy 10

Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz 1900–
1963, Lipert Gallery, 147 Milton Street, 
Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 11222, May 
10 – June 14, 1986

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 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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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Trzech przyjaciół I

olej, tempera, tektura, 28,5 × 20 cm
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego 
Yorku z tytułem pracy i numerem 
pracy 49

Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz 
1900–1963, Lipert Gallery, 
147 Milton Street, Greenpoint, Brooklyn, 
N. Y. 11222, May 10 – June 14, 1986

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś 
bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed innym 
człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania w życie ludzkie, 
umiejętnością oddawania bardzo  mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku portretowa-
nym w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania tej prawdy 
w formie bardzo bezwzględnej. Portrety Meli Muter są często dla portretowanego jak gdyby 
odsłonięciem przed kimś innym własnego charakteru. Bezwzględność prawdy dojrzanej 
przez malarkę przeraża go. Zdaje mu się, że jest „zbrzydzony”. Godzi go z portretem 
niezawodne podobieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, faktura zdobyta latami ciężkiej 
pracy. Mocno zbudowane rysunkiem, kładzione silnymi, chropowatymi płaszczyznami 
farby w kolorze najczęściej niebieskim, opartym o żółte tony akcesoriów, pomyślane jako 
kompozycja barw i płaszczyzn, portrety te są dzisiaj arcydziełami sztuki malarskiej. 

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

Prezentowana na aukcji Stara Bretonka powstała podczas jednych z letnich pobytów artystki 
w Concarneau w Bretanii, dokąd parokrotnie przyjeżdżała, poczynając od 1901 roku. To tutaj 
Melania poznała malarzy z kręgu Ecole de Pont-Aven, w tym, przede wszystkim Władysława 
Ślewińskiego.  Zafascynowana krajobrazem Bretanii artystka znalazła wiele inspirujących 
tematów dla swojej twórczości – malowała sceny rodzajowe, martwe natury, pejzaże z portami 
rybackimi i przede wszystkim portrety mieszkańców tego regionu. Najprawdopodobniej 
właśnie tymi słowami Mela Muter wspomina prezentowany na aukcji obraz: Pierwszą była 
stara wieśniaczka, o rysach jakby wyrzeźbionych, wyrytych przez ból. Nie znałam jej życia, 
lecz spoglądając na tę twarz wyniszczoną przez łzy, nie mogłam powstrzymać się, by nie 
powtarzać w głębi duszy – 'oto dojrzały owoc boleści '. I gdy tak powtarzałam w myślach 
te słowa przez cały czas malowania, głuche cierpienie rodzące się we mnie stawało się 
tłem mojej pracy.

(Mela Muter Wspomnienia; fragment cytuje B. Nawrocki w tekście Mela Muter,  
jej malarstwo i jej modele w katalogu wystawy Mela Muter, MNW, s 32-33.,  

cyt. za: Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris:  
malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 36.) 

6
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Stara Bretonka, 1904 r.

olej, płótno, 80,5 × 63,5 cm
sygn. p. d.: M.Mutermilchowa/
Concarneau/1904

cena wywoławcza: 135 000 zł ●
estymacja: 170 000- 190 000 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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[Kotarbiński] jest przede wszystkim kolorystą, w szlachetnym znaczeniu tego słowa, z im-
pulsu, z poczucia wewnętrznego, z potrzeby ducha. Świat przedstawia mu się w postaci 
plam kolorowych, bardzo barwnych, w harmonijną zlewających się gamę. Wyszukane 
tony, łagodnie jednoczące się w artystyczną całość, może zbyt fantastyczną gazą osłaniają 
rzeczywistość.

Henryk Piątkowski, Polskie Malarstwo Współczesne, Petersburg 1895, s.198–199

7
Wilhelm Kotarbiński 
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Dziewczyna w malwach

olej, płótno, 130 × 58 cm
sygn. p. d.: Wilhelm/Kotarbiński

PROWENIENCJA:
Kolekcja prywatna, Kraków
Kolekcja prywatna, Wilno (do 1939 roku)

cena wywoławcza: 220 000 zł
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

Był stryjecznym bratem Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1867–1871 roku był uczniem 
Rafała Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium TZSP 
w 1872 roku wyjechał do Rzymu, gdzie rozpoczął studia w Akademii Św. Łukasza. W wiecz-
nym mieście przebywał do 1888 roku. W tym też czasie artysta stopniowo pozyskiwał 
kupców na swoje obrazy. Po powrocie do kraju osiadł się w białoruskim majątku Kalsk, 
gdzie miał swoją pracownię. Druga pracownia artysty mieściła się w Kijowie w hotelu 
Praga. Był współzałożycielem oraz członkiem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Obrazy 
Kotarbińskiego utrzymane w duchu akademickim, przede wszystkim przedstawiają sceny 
religijne oraz antyczne. W późniejszej fazie swojej twórczości Kotarbiński zwrócił się ku 
scenom symbolicznym z elementami fantastycznymi. Artysta swoje kompozycje budował 
przemyślaną paletą barw; głównie pracował w technice oleju, czasem też i akwareli. Jego 
prace często porównywano z dziełami Henryka Siemiradzkiego. Poza malarstwem sztalu-
gowym, artysta był autorem fresków do Cerkwii w Kijowie, a także i malowideł ściennych 
i plafonów w prywatnych domach w Petersburgu i Moskwie. Obrazy Kotarbińskiego pojawiały 
się na wystawach w TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, a także i w Poznaniu, Kijowie, 
Lwowie, Berlinie, Petersburgu.
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8
Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Wnętrze paryskiej pracowni, 
1918 r.

olej, płótno, 68 × 110 cm
sygn. p. g.: olga boznańska/918
na odwrocie szkic aktu

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała wiele 
nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. W 1912 
roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia Restituta. 
Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do najczęściej 
podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach oraz 
widoki z okna pracowni.
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…Epstein rozwija swoje zdolności malarskie w plenerze. Kontynuuje przy tym oryginalną 
umiejętność geometryzowania form oraz pogłębia zdolności sprawnego operowania kolorem. 
Struktura pejzażu Epsteina i sposób malowania noszą w sobie znamiona fascynacji malar-
stwem Cezanne’a. Artysta odbywa niedalekie podróże, początkowo głównie na południe od 
Paryża. (…) Celna charakterystyka tych pejzaży pojawia się w późniejszych tekstach z lat 
dwudziestych, w których słusznie zauważa krytyk [Gustave Coquiot], iż są one: „(…) jeszcze 
bardziej osobliwe, skąpane w metalicznych błękitach, zgaszonych zieleniach i łososiowych 
różach.” (…) W każdej ze swoich wypraw Epstein nie tylko potrafi odkryć istotę krajobrazu, 
ale też maluje ludzi, przedstawiając ich codzienność oraz relacje, wydobywając w ten sposób 
lokalny koloryt nie tylko miejsca, ale i społeczności.

Henri Epstein, [seria: Mistrzowie École de Paris], Warszawa 2015, s. 37, 47

9
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Piknik w lesie, ok. 1926–1930

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: H.Epstein

Pochodzenie:
Kolekcja Marka Roeflera
Kolekcja Williama Margulies

Wystawiany:
Mistrzowie École de Paris, Henryk Ep-
stein, Villa La Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18.09–31.12.2015
Reprodukowany i opisany:
Artur Winiarski, Mistrzowie École de 
Paris, Henryk Epstein, Warszawa 2015, 
poz. kat. 42. s. 191

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 55 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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10
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Martwa natura z rzeźbionym 
popiersiem

olej, płótno, 44 × 54 cm w świetle ramy
na odwrocie szkic martwej natury

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarz oraz grafik, samouk, nie ukończył szkoły artystycznej, sztukami plastycznymi inte-
resował się już od wczesnej młodości, Awangardowe kierunki poznawał za pośrednictwem 
niemieckich wydawnictw i dzięki znajomości z malarką Zofią Vorzimmer. Początkowo, tuż 
po I wojnie światowej związał się z Formistami, z którymi wystawiał swoje prace w Krako-
wie, Warszawie i Lwowie. Ekspresjonizm poznawał w Niemczech, gdzie też uczestniczył 
w wykładach prowadzonych przez Paula Klee w Bauhausie. Za tematy swoich prac obrał 
martwe natury i sceny figuralne, w których obrazował zgromadzenia i obrzędy rodzinne, 
niejednokrotnie o żałobnym charakterze (serie „Kobiety lamentujące” i „Kobiety rozpaczają-
ce”). Charakterystyczne rysem tych prac był monochromatyzm uzyskany czarną kredką lub 
węglem oraz miękkim światłocieniem zarysowanie figur. W 1957 r. Galerie Zak w Paryżu 
zorganizowała pośmiertną wystawę artysty.
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11
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Compotier 

olej, karton na płycie, 46 × 55 cm
sygn. l. d.: Peské
na odwrocie nalepka z wystawy  
z Villa le Fleur z opisem pracy

Wystawiany:
Villa La Fleur, Konstancin-Jeziorna

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 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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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ranek po pogromie, 1907 r.

olej, płótno, 80 × 96 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak 1907
na odwrocie opinia Kazimierza Buczkow-
skiego z 1967 r.

Opisany i reprodukowany:
W. Kalicki, Krajobraz po pogromie, Gazeta 
Wyborcza, Ale Historia!, 8.07.2012 r.

cena wywoławcza: 80 000 zł

estymacja: 120 000 – 130 000 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 histo – rycznych. Gloryfikował w nich wojsko 
polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował 
konie.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Piramidy, 1942 r.

olej, tektura, 34,5 × 50 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak/1942

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 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)

Odwrót spod Moskwy, 1941 r.

olej, tektura malarska, 39 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1941

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z koniem, 1924 r.

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

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

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Oficer napoleoński  
z huzarem, 1921 r.

olej, tektura, 46 × 53 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak 1921

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Pościg za kirasjerem, 1939 r.

olej, tektura, 18 × 28 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1939
na odwrocie autorskie pieczęcie: 
Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/
Jerzy Kossak, oraz okrągła pieczątka 
z herbem Kos i napisem w otoku: JERZY 
KOSSAK. Kraków. Pl. Kossaka 4 z ręcznie 
wpisanym numerem: 58.

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 9 000 – 10 000 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)

Polowanie par force

olej, tektura; 65 × 95 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie pieczęć: Stwierdzam 
autentyczność/(zatarte) …/Kossak

cena wywoławcza: 29 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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Jan Konarski
(1850–1918)

Odpoczynek w lesie

olej, płyta malarska, 8 × 10 cm
sygn. u dołu: J.Konarski
na odwrocie nalepka z monachijskiej 
galerii Münchener Künstler z tytułem 
pracy i numerem 521

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Spotkanie

olej, płótno, 46,5 × 96 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 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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Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Roztopy

olej, płótno, 91 × 70 cm
sygn. p. d.: M. Gorstkin Wywiórski

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 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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Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

W zielonej gęstwinie

olej, tektura, 32,5 × 24 cm
sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI
na odwrocie stempel z podpisem żony
artysty: JAN STANISŁAWSKI/ZE SPUŚCI-
ZNY/POŚMIERTNEJ/Janina Stanisławska
oraz powyżej niebieską kredką naniesiony
w kołku numer 234

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął 
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, 
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził 
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także 
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski, 
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany 
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.

Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten niewymowny 
niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych grusz i jabłoni, świecących 
w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie; 
ten Boecklinowski prawie ożywiacz świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umie-
jący nadawać fizjonomie swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym 
dziewannom; ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się, 
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić wszystkich 
szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych 
feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie 
różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego, 
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją 
tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy 
poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś 
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy 
to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem, 
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki 
są wielkimi oknami na przyrodę.

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne,
„Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167
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Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Dworek

olej, tektura, 34,5 × 44 cm
sygn. l. d.: B. RYCHTER – JANOWSKA

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
wywołania: 9 000 – 11 000 zł

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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Stanisław Witkiewicz
(1851 Poszawsze – 1915 Lovran)

Studium pejzażowe z chatą 
i drzewami, lata 70–80 XIX w.

olej, papier, płótno, 24 × 41.2 cm
sygn. p. d.: Stanisław Witkiewicz

Do obrazu dołączona ekspertyza Wacławy 
Milewskiej – kustosza Muzeum Narodo-
wego w Krakowie z 2001 roku.

cena wywoławcza: 22 000 zł
wywołania: 27 000 – 32 000 zł

Artysta wszechstronny, była malarzem, pisarzem; jednym z najwybitniejszych teoretyków 
i krytyków sztuki. Twórca stylu zakopiańskiego. Ojciec Stanisława Ignacego – Witkacego. 
Rodzina Witkiewicza, po wsparciu powstańców styczniowych, została zesłana do Tomska. 
Tam też Witkiewicz rozpoczął naukę rysunku pod okiem litografa J. Volkmara Flecka. 
Następnie rozpoczął studia w Akademii w Petersburgu (w latach 1868–1871), potem 
w Monachium, w pracowniach Hermanna Anschütza i Adolfa Heinricha Liera. Tam też 
nawiązał liczne przyjaźnie z polskimi malarzami, m.in. Aleksandrem Gierymskim, Józefem 
Chełmońskim, Henrykiem Siemiradzkim. W 1875 roku w Warszawie Witkiewicz wraz 
z przyjaciółmi z Monachium – Adamem Chmielowskim, Józefem Chełmońskim i Antonim 
Piotrowskim stworzył pracownię malarską w Hotelu Europejskim, które szybko zyskało 
miano jako centrum ówczesnego życia artystycznego. W tym okresie pracował jako kierownik 
artystyczny w tygodniku literacko-artystycznym „Wędrowiec”. W 1890 roku przeniósł się do 
Zakopanego, które Witkiewicz tak bardzo sobie ukochał. Stale rozwijająca się choroba z płuc, 
będąca następstwem nabytej gruźlicy w okresie monachijskim, zmusiła artystę do wyjazdu 
sanatoryjnego do Lovrany na Istrii, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia. Witkiewicz 
w malarstwie pozostawał wierny konwencji realistycznej. Malował sceny rodzajowe, pejzaże 
z przedstawieniami morza, gór, rzadziej sięgał po portrety. Jednym z motywów pojawiających 
się w twórczości Witkiewicza były sceny powstańcze z pamiętnego roku 1863.
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Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Krajobraz wiejski

olej, tektura, 12 × 17 cm

Wystawiany i opisywany:
Basile Poustochkine 1893–1973. 
Intymne krajobrazy.
Nostalgia i światło, Salon Wy-
stawowy Marchand, Warszawa 
08.12.2009–25.01.2010, poz. 20

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz, grafik i projektant tkanin rosyjskiego pochodzenia. Wykształcenie artystyczne zdobył 
w Cesarskim Instytucie Stroganowa w Moskwie, studiując równocześnie w Korpusie Kadetów. 
Jego debiut wystawienniczy miał miejsce w Kijowie w 1918 r. Krótki epizod związał go 
z Polską, na której terenach walczył z bolszewikami. W 1921 r. wyjechał do Francji, gdzie 
przypada najważniejszy okres w życiu artysty. Początkowo zatrudnił się w Paryżu jako asystent 
w pracowni rzeźbiarskiej A. Blazysa. W wolnych chwilach dużo malował i zajmował się 
drzeworytnictwem. W 1924 r. zadebiutował na paryskiej scenie wystawienniczej, biorąc 
udział w Salonie zorganizowanym w Grand Palais. Jego prace zostały pozytywnie przyjęte 
przez krytykę. Rok później Poustochkine dołączył do Związku Artystów Rosyjskich we 
Francji. Ulubionym gatunkiem malarskim artysty były pejzaże i martwe natury, w których 
wypowiedział się najpełniej, nadając im aurę nostalgicznej nastrojowości. Zajmowała go 
również sztuka użytkowa: trudnił się jako projektant wzorów na tkaniny, afiszów oraz reklam. 
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Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. l. d.: Schreter

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 7 500 – 12 000 zł

Studiował w Berlinie pod kierunkiem L. Corintha. W 1933 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
zamieszkał na stałe. Pozostawał w kręgu M. Kislinga. Wystawiał na paryskich Salonach, 
w Amsterdamie i Brukseli. Miał również indywidualne wystawy w Polsce, USA, Jerozolimie 
i Szwajcarii. Malarstwo Schretera zaliczane jest do nurtu postimpresjonistycznego. Malował 
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaże z południowej Francji i Hiszpanii. Nastrój 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 1946 
Wadowice)

Wiosna w mieście

olej, płótno, 53 × 69 cm
sygn. u dołu: Józef Mehoffer
na krośnie nalepka wystawowa: 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie/SALON 1938/Nr 111/Autor: 
Mehoffer Józef/Adres: Kraków/Dzieło: 
Wiosna w mieście

Wystawiany i opisywany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Salon 1938, od 15 czerwca 
do 31 sierpnia, s. 11, poz. 111 [wiosna 
w mieście, olejny; bez wymiarów]

Do obrazu dołączona opinia Anny Tyczyń-
skiej z 2017 r.

cena wywoławcza: 145 000 zł
estymacja: 240 000 – 350 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.

Wiosna w mieście to obraz przedstawiający ogród Mehoffera w jego krakowskim domu 
przy ulicy Krupniczej 22. Dom ten zakupił Józef Mehoffer w 1932 roku jako podupadłą 
rezydencję Szujskich i zarządził dokonanie gruntownego remontu, który trwał aż do wybuchu 
wojny.  Mehoffer osobiście zajął się porządkowaniem ogrodu. (…). Projektując 16-arową 
powierzchnię, czerpał z doświadczeń zgromadzonych w okresie pielęgnowania parku 
w Jankówce (por. W. Bałda, Józef Mehoffer. Artysta wszechstronny, Rzeszów 2015, s. 182). 
W tym domu  artysta spędził ostatnie lata swojego życia.
 Obecnie w tym domu przy Krupniczej mieści się Muzeum J. Mehoffera, a zniszczony 
i zaniedbany po wojnie ogród został odtworzony przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
i udostępniony od 2004 r.
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28
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Galary na Wiśle, 1930 r.

olej, płyta, 37 × 51 cm
na odwrocie opisany: S.KAMOCKI/1930/
PAŹDZIERNIK/„GALARY NA WIŚLE” oraz 
poniżej nalepka: STANISŁAW KAMOCKI/
sklejka, ol./Kraków-Galary piaskarzy/k. 
Wawelu i stary most/Dębnicki, wysadzony 
przez/Niemców w styczniu 1945 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię

40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



29
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Drewniany mostek

olej, płótno naklejone na tekturę, 
34 × 47 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
M.Gołąb, Michał Gorstkin Wywiórski 
– pejzaże. Między niebem a ziemią, Cen-
trum Kultury Zamek w Poznaniu, Poznań 
2004, s. 118, nr kat. 62, il. na s. 65

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 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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Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Kwiaty

olej, płótno, 68,5 × 56,5 cm
sygn. p. d.: Ign. Pieńkowski

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże, przed 1934 r.

olej, tektura, 33 × 96 cm
sygn. p. śr.: a. Karpiński
na odwrocie naklejka z Salonu Kazimierza 
Wojciechowskiego przy ul. Św. Jana 3 
z opisem i datą przyjęcia – 1934 rok.

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 28 000 – 33 000 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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Ze szczególną „czułością” i wynikającą może z tego emocjonalnego stosunku wirtuozerią 
malował Ślewiński kwiaty. Kwiaty polne w zwykłych glinianych garnkach i dzbankach, 
rzadziej kwiaty ogrodowe w smukłych szklanych flakonach lub wazonach z Delft, kwiaty 
w doniczkach, na stołach, krzesłach, taboretach – to długa suita kwiatowa, która przewija 
się przez całą, blisko trzydziestoletnią działalność Ślewińskiego. Nigdy nie traktuje kwiatów 
jako dekoracji wnętrza mieszkalnego. Przeciwnie – oddziela je draperią lub ścianą od 
otoczenia nadając im cechy indywidulanego „bytowania”. Kwiaty Ślewińskiego, botanicznie 
jednoznaczne, są zaprzeczeniem naturalistycznego odtwarzania listków, płatków, pręcików. 
Są one traktowane syntetycznie, są to bowiem „portrety” kwiatów, a nie ich barwna fotografia.

Władysław Ślewiński 1954–1918. Wystawa monograficzna,
oprac. W. Jaworska, Warszawa 1983, s. 25.

32
Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Białe petunie i czerwona róża, 
1904 r.

olej, płótno, 47 × 38 cm

na odwrocie w lewym dolnym rogu: 
[pieczęć:] WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI |ze 
spuścizny |POŚMIERTNEJ/[odręcznie 
ołówkiem:] E. Ślewińska

Wystawiany i reprodukowany:
Władysława Jaworska, Władysław Ślewiń-
ski 1854–1918, Wystawa monograficzna, 
Muzeum Narodowe Warszawa 1983, poz. 
141, ilustracja nr 121

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
Arthur G. Altschul, Nowy Jork
Kolekcja Eugenii Ślewińskiej, Paryż
Rodzina Primel-Lagrange, Tours

Do obrazu dołączona opinia Władysławy 
Jaworskiej z 2007 r.

cena wywoławcza: 270 000 zł
estymacja: 320 000 – 350 000 zł

Przez krótki okres czasu pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie 
w Akadémie Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gau-
guina oraz artystów z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ 
na późniejszą twórczość malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie 
jeździł do miejscowości w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii. 
W 1905 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał 
do 1907 roku. Kilka miesięcy spędził również w Monachium. Przez krótki okres czasu, bo 
w latach 1908–1910, był profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie 
otworzył własną szkołę w swojej pracowni malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie 
osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem 
artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym, 
którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński malował głównie pejzaże z widokami brzegów 
morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem 
i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie utrzymane w postimpresjonistycznym duchu 
artysty odznaczały się prostotą. Operował szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując 
harmonijny efekt pełen subtelności. Często sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur. 
Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego jest cienko kładziona warstwa farby, przez 
którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział w wystawach krakowskiego i lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na 
paryskich Salonach Niezależnych, a także w Warszawie i Wiedniu.
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Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Owoce

olej, płótno, 27 × 41 cm
sygn. l. d.: T. Makowski
na odwrocie opisany odręcznie Tade 
Makowski Fruits Paris

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
Kolekcja Fundacji Signum

cena wywoławcza: 84 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 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.

Przedmiot w swym pięknie i różnorodności materii staje się jego punktem zainteresowania. 
Jest zafascynowany lśniącą powierzchnią szkła, chropowatą korą drzewa, soczystością 
dojrzałego owocu. Odtworzyć w obrazie te różnice materii, wydrzeć tę tajemnicę naturze, 
wydobyć z farby jak ze struny dźwięk – oto w skrócie program, który formułuje dla siebie 
Makowski…

W. Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, Wrocław 1964, s. 79.

Często wracam do martwych natur, które mi pozwalają swobodnie myśleć i wyszukiwać 
kształty, ich plastyczny wygląd i możliwość przedstawienia na płótnie. (…) Lubię malować 
realnie. Materialna strona przedmiotów w obrazie jest jego bogactwem. Pragnę farbami 
wydobywać życie.

T. Makowski, Pamiętnik, s.118–120.

Powinno się rysując na naturę patrzeć, ale jej nie widzieć, widzieć natomiast siebie wszędzie. 
Patrzeć naiwnie, a szerokością spojrzenia obejmować. Miłować kształty, ale i kreskę, która 
jest ich określeniem. Miłować barwy jak dźwięki. Mieć zdolność zachwytu i siłę odtwarzania. 
Płótno powinno być ulubionym przedmiotem rozmyślania. Malujcie prosto i szczerze, ale 
nigdy obojętnie. Popatrujcie w przyrodzie nie jej twory, lecz tajemnice, na mocy których 
wszystko przyobleka się w kształty.

Fragmenty rękopisu Makowskiego,
cyt. za: W. Jaworska, Tadeusz Makowski,  

polski malarz w Paryżu, Wrocław 1976, s. 97–98.
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34
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Kwiaty, 1930 r.

olej na płótnie, 73 × 54 cm
sygn. p. d.: Hayden 30

cena wywoławcza: 24 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 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 jego 
prac miały miejsce 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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35
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z kwiatami, 
filiżanką i lustrem

olej, tektura, 49,5 × 69,5 cm
sygn. po prawej: a. Karpiński
na odwrocie dwukrotnie odbita autorska 
pieczęć: A. KARPIŃSKI |Kraków, ul. Flo-
riańska 19 oraz opis: mal. a. Karpiński

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 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.

Martwa natura z zegarem to zapewne fragment wnętrza mieszkania Karpińskiego na ulicy  
Floriańskiej 18 w Krakowie. Jak wspominał artysta […] wszystkie te obrazy swego czasu 
miały amatorów, nie sprzedałem ich jednak, mimo że robiąc to uniknąłbym nieraz kłopotów 
finansowych. Byłem bardzo przywiązany do mego mieszkania, mimo że było ruderą, 
a pracownią więcej niż kiepską. Cieszyłem się, ze mam na ścianach moje obrazy i antyczne 
umeblowanie (Alfons Karpiński, Wspomnienia artysty, przechowywane w bibliotece Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie, maszynopis 1950 rok, s. 27.)  Jak pisał F. Klein:  Artysta potrafił 
tchnąć życie w martwe, nieistotne szczegóły codziennego życia, na pozór nic a tymczasem 
wszystko razem tworzy śliczną harmonię (...) jest to cechą Karpińskiego, że umie z takich np. 
obojętnych nieraz okruchów wydobyć nowe, ciche życie (w: F. Klein, Sylwetki artystyczne. 
Alfons Karpiński, Tęcza, z.17, Kraków 1928).
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36
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Bukiety, 1946 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. i dat. p. g.: Teod Grott |946

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 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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37
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Kwiaciarka

olej, płótno, 23,5 × 32,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: J. Zucker

Reprodukowana:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 46

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł w Pa-
ryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. wyjechał 
do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamieszkania. 
Odbył szereg podróży, m. in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.

Nie maluję ani z poczucia obowiązku, ani też dla pieniędzy, które przynoszą mi moje płótna, 
ani też z miłości do sukcesu. Maluję z wdzięczności, aby podziękować Niebu za wszystkie 
bogactwa, które zsyła co dzień. Przede wszystkim maluję dla siebie samego, ponieważ 
sztuka jest najpewniejszą drogą do wolności, ucieczką od życiowych problemów, choć jest 
też stworzeniem problemów nowych, wcale nie mniejszych.

Claude Roger-Marx, Jaques Zucker, Paryż 1969, s. 17
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38
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, płyta malarskia, 35,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: E.Erb

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 17 000 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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39
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Akt leżącej kobiety – Problem, 
ok. 1916

olej, tektura, 64,5 × 94,5 cm
sygn. p. d.: A. NERI.
na odwrocie u góry w prawym narożu 
odręczny napis autorski w polu ujętym 
liniami: Problem/Aneri oraz nalepka 
z TPSP w Krakowie z numerem 0693 
z autorem A. Neri, tytułem Problem, 
techniką olej, ceną 400 K

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

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in. 
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym 
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci 
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie 
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu 
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna 
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka 
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych, 
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka 
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny 
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena 
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże 
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej 
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również 
na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka 
swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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40
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Akt

olej, płótno, 100 × 71 cm
na odwrocie dwukrotnie podpisany 
St. Kamocki
Według przekazu rodzinnego obraz 
przedstawia postać żony artysty.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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41
Bolesław Szańkowski
(1873 Pogwizdowo – 1953 Fischbachau/
Bawaria)

Dziewczyna z wachlarzem 

olej, płótno, 114 × 88 cm
sygn. l. d.: Szańkowski

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

Wzięty malarz-portrecista, edukację artystyczną zdobył na krakowskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych, rozwijając się pod okiem profesorów w osobach m. in. Floriana Cynka, Władysława 
Łuszczkiewicza oraz Jana Matejki. Już od najwcześniejszych lat był doceniany: w 1894 r. 
na dorocznej wystawie SSP został nagrodzony srebrnym medalem. Dalsze studia Szańkowski 
odbywał za granicą: w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz paryskich Académie 
Collarosi i Académie Julien. Swoimi pracami szybko zwrócił uwagę ówczesnej krytyki we 
Francji i Wielkiej Brytanii, otrzymując liczne zlecenia na portrety ze strony arystokratycznych 
kręgów i rodzin królewskich. Wśród grona jego zleceniodawców można wymienić m.in. cara 
Mikołaja II, księżną Daisy von Pless oraz rodzinę Radziwiłłów. W twórczości Szańkowskiego 
dominują przede wszystkim nastrojowe portrety kobiece, wizerunki wytwornych dam i dzieci.
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42
Konrad Krzyżanowski
(1872 Krzemieńczuk – 1922 Warszawa)

Portret kobiety w czerwieni 
(Maria Grossek Korycka), 1916 r.

olej, płótno, 74 × 66 cm
u dołu dedykacja: Wielmożnej Pani Marii 
Grossek/na pamiątkę Konrad Krzyżanow-
ski oraz dat. l. d.: 1916

cena wywoławcza: 66 000 zł
estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Od roku 1892 studiował w akademii w Petersburgu, pierwotnie jako wolny słuchacz, później 
pod kierunkiem I. Twarożnikowa i K. Lebiediewa. W roku 1897 wyjechał do Monachium, 
gdzie kontynuował naukę w prywatnej szkole S. Hollósy’ego. Po powrocie do Polski w roku 
1900 otworzył w Warszawie własną szkołę malarstwa. W latach 1904–1909 piastował 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wystawiał w warszawskim TZSP, 
w Salonie Krywulta, w krakowskim TPSP i innych miastach polskich. Artysta był także 
uczestnikiem znaczących wystaw zagranicznych, m.in. w Petersburgu, Londynie (1908 r.), 
Rzymie (1911 r.), Monachium (1912 i 1913 r.) i w Paryżu (1921). Twórczość artysty 
kształtowała się pod wpływem symbolicznego nurtu secesji. Specjalizował się w portretach, 
w których dążył do uchwycenia osobowości modela, oraz w pejzażu. Zestawienia barw, 
sposób operowania światłem oraz wyrafinowana linia sprzyjały pogłębieniu ekspresji. Prace 
Krzyżanowskiego znajdują się w zbiorach największych muzeów w Polsce.

Maria Grossek-Korycka (1869–1926)
Poetka, tłumaczka, publicystka. Była niezwykle uzdolnioną kobietą. Początkowo studiowała 
w Petersburgu medycynę oraz matematykę, następnie już w Krakowie filologię. Jej wiersze 
nawiązują do tradycji romantycznej, a jednocześnie można w nich upatrywać początków 
ekspresjonizmu. W swych literackich pracach odwoływała się do uczuć patriotycznych, 
między innymi w poemacie Hafciarka z 1919 roku. Zagadnienia związane z estetyką 
modernizmu poruszała w tomach Z krainy piękna z 1929 roku. Pisała felietony o tematyce 
społeczno – obyczajowych, które pojawiały się na łamach czasopisma „Świat kobiecy”.

Po ustąpieniu ze Szkoły Sztuk Pięknych (1909) Krzyżanowski ponownie poświęca się 
głównie twórczości portretowej. (…) Dąży do pogłębiania i rozszerzania problematyki 
malarskiej w ramach skrystalizowanego zasadniczo własnego stylu, którego najistotniejsze 
cechy można zdefiniować jako zamiłowanie do swobodnej, pełnej dynamiki, niekiedy 
brawurowej techniki malarskiej, do intensywnych soczystych tonów i śmiałych efektów 
fakturalnych. Z biegiem czasu Krzyżanowski stosuje w portretach coraz bardziej zróżnicowane 
ujęcia kolorystyczne i kompozycyjne, swobodnie operuje bogatym i różnorodnym językiem 
malarskim, starając się uchwycić indywidualność, charakter modela, który wydaje się sam 
narzucać mu odpowiednie środki wyrazu.

L. Skalska-Miecik, Konrad Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 28–32
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43
Jan Moniuszko
(1853 Wilno – 1908 Warszawa)

W pracowni  
Bacciarellego, 1907 r.

olej, płótno, 83,5 × 128,5 cm
sygn. p. d.: J.C. Moniuszko/R.P1907.

na odwrocie na krosnach 5 nalepek war-
szawskiej firmy ramiarskiej J. Burofa oraz 
nalepka Muzeum Narodowego w Warszawie 
z numerem depozytowym 189071, dwie 
nalepki z odręcznymi napisami Dep. Rotw. 
Oraz 4456/Rew. Na górnej listwie krosien 
napis kredką: Fischhorn 23 X 45 r/Polish, 
obok cyfra 43.

Pochodzenie:
Kolekcja Andrzeja Rotwanda
(w latach 1939–2001 depozyt w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie)

Reprodukowany:
Tygodnik Ilustrowany, 1907, II półrocze 
nr 48, s. 967
Biesiada literacka 1908, I półrocz., nr 4, 
na s. 65, opis 

cena wywoławcza: 47 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Malarz, był synem kompozytora Stanisława Moniuszki. Swą artystyczną naukę rozpoczął 
w 1871 roku w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod okiem Wojciecha Gersona oraz 
Aleksandra Kamińskiego. Naukę kontynuował w Petersburgu, w tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych. Artysta malował przede wszystkim wykorzystując technikę olejną, chociaż w jego 
dorobku również można znaleźć akwarele oraz rysunki. W swej twórczości sięgał głównie 
po motywy rodzajowe oraz historyczne, a także w swoisty sposób łączył te dwa wątki. Swe 
prace wystawiał w warszawskim TZSP oraz Salonie Artystycznym, gdzie również miała 
miejsce zbiorowa wystawa jego prac. Jego twórczość charakteryzuje bardzo dobrze dobrana 
kompozycja przedstawianych scen. Artysta w doskonały sposób operował barwą oraz linią.
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44
Jean Carolus
(1814 Belgia – 1897 tamże)

Scena w salonie, 1858 r.

olej, deska parkietowana, 58 × 42,5 cm
sygn. l. d.: J. Carolus/1858

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 37 000 – 45 000 zł

Malarz belgijskiego pochodzenia, głownie związany z francuskim środowiskiem artystycznym. 
Był uczniem Francois Joseph Naveza, dyrektora brukselskiej Akademii Sztuk Pięknych. W jego 
twórczości przeważają spokojne sceny rodzajowe rozgrywające się w dystyngowanych, 
stylowo urządzonych pomieszczeniach. Bohaterami tych przedstawień są elegancko ubrani 
francuscy arystokraci, ukazani podczas rozmów, czy zabaw przy fortepianie. Tematyka jego 
dzieł głownie nawiązuje do okresu XVIII-wiecznej Francji. Jego obrazy cechuje bardzo żywo 
dobrana kolorystyka oraz niezwykle dokładne oddanie wszelkich detali
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45
Karl Marko
(1791 Lewocza – 1860 okolice Florencji)

Pejzaż włoski

olej, płótno, 76 × 64 cm
sygn. p. d.: K. Marko (zatarta)

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz – pejzażysta węgierskiego pochodzenia. Studia artystyczne odbył w Wiedniu, po 
1822 roku. Po 1832 roku odbył podróż do Włoch, gdzie pozostał do końca życia. W latach 
1840–1847 był profesorem w Accademia di Belle Arti we Florencji. Początkowo w swojej 
twórczości malował portrety oraz sceny rodzajowe, mitologiczne i biblijne. W późniejszym 
okresie całkowicie swoje zainteresowania skierował ku pejzażom, które swoją finezją 
i dbałością o każdy szczegół zachwycały publiczność węgierską i włoską. Obrazy artysty 
należą do zbiorów Węgierskiej Galerii Narodowej.
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46
Władysław Lipski
(1824 Kalisz – 1873 Warszawa)

Modlitwa

olej, płótno, 59,5 × 75 cm
sygn. p. g.: L
na krośnie pieczęć lakowa

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

Syn malarza Jakuba Lipskiego, ucznia Marcella Bacciarellego. Nauki z zakresu malarstwa 
pobierał u Aleksandra Krokulara w Warszawie. Pracował jako nauczyciel rysunku i kaligrafii 
w szkołach w Łowiczu i Warszawie. Do ulubionym gatunków malarskich Lipskiego należały 
sceny rodzajowe i portrety. Swoje płótna eksponował na wystawach organizowanych przez 
warszawskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych oraz krakowskie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. W dorobku artysty można odnaleźć także przykłady obrazów o tematyce 
sakralnej powstałych na zlecenie dla prowincjonalnych kościołów. Prace Lipskiego znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
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47
Hermann Kauffmann
(1873 Monachium – 1953 Fischbachau)

Portret dziewczynki, 1914 r.

olej, płótno, 120,5 × 120,5 cm
sygn. p. d.: Herm Kauffmann jun. 1914.

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Artysta pochodził z rodziny o malarskich tradycjach. Jego ojciec – Hugo Wilhelm Kauffmann 
był malarzem, a także i dziadek Hermann Kauffmann  reprezentant szkoły hamburskiej, po 
którym odziedziczył imię. W latach 1883–1887 uczęszczał do monachijskiej Maximilians-
gymnasium. Nauki malarstwa pobierał u Paula Nauen w Monachium. W latach 1894-95 
odbył podróż artystyczną do Włoch. W Monachium swój dom oraz atelier zaadaptował na 
Szkołę Malarstwa dla Kobiet. Często przebywał w Hamburgu, gdzie malował na zlecenie 
portrety, m.in. prezydenta Gustava Heinricha Kirchenpauer`a. Częstym motywem jego 
obrazów stawały się sceny rodzajowe, umieszczane we wnętrzach bawarskich chat. Swoje 
obrazy, m.in. kopie obrazów dawnych mistrzów prezentował m.in. na dorocznej wystawie 
w Pałacu Szklanym w Monachium.
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48
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Azalie, 1923 r.

olej, tektura; 70,5 × 89,5 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: a Karpiński 1923

cena wywoławcza: 36 000 zł ●
estymacje: 45 000 – 50 000 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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49
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Na Capri, 1923 r.

olej, płótno, 71 × 95 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: F.M.Wygrzywalski/Na 
Capri/1923

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 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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50
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, 1928 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
38,5 × 29 cm
sygn. p. g.: 1928/Wlastimil Hofman
na odwrocie nalepka z wystawy z Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku

Wystawiany:
Wlastimil Hofman 1881–1970,Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona 
Brama, 24.10.2013 – 27.01.2014

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 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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51
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziewczynka z psem, po 1930 r.

olej, sklejka, 54 × 45,5 cm
sygn. l. d.: Wlastimil |Hofman

cena wywoławcza: 20 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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52
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Ojców – Brama Krakowska

olej, płótno, 34,5 × 46,5 cm
sygn. p. d.: WWeiss
na odwrocie na krośnie opis: W.Weiss 
|Ojców |Brama Krakowska

cena wywoławcza: 21 000 zł ●
estymacja: 26 000 – 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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53
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Lisi Jar, 1960 r.

olej, sklejka, 36 × 46 cm
sygn. l. d.: Baranowski

Wystawiany i reprodukowany:
Henryk Baranowski. Malarstwo, 
Muzeum Narodowe Gdańsk, 2003 r., 
reprod. str. 91

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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Prezentowany w katalogu portret leśniczego Grzyba jest drugą wersją analogicznego wizerun-
ku, znajdującego się w zbiorach Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, eksponowanego 
w oddziale muzeum – Fałatówce w Bystrej Śląskiej: Portret leśniczego Grzyba, 1923 r., 
akwarela, gwasz, 35,5 × 26 cm, sygn. l. d.: J Fałat Bystra (por.: Julian Fałat – życiorys 
pędzlem malowany, red. I. Purzycka, Bielsko-Biała 2017, wzmiankowany s. 55,57, repr. 
s. 65). Zachował się list Juliana Fałata do leśniczego z dn. 30 kwietnia 1923 r., w którym 
artysta donosi: Portret ogromnie się wszystkim podoba i w następną niedzielę proszę znowu 
z rana przybyć dla namalowania drugiego dla kochanego Pana a będzie pamiątka dla jego 
dzieci (zob.: Julian Fałat – życiorys pędzlem malowany, red. I. Purzycka, Bielsko-Biała 
2017, s. 57 i 64).

Ferdynand Grzyb (1860–1934) – leśniczy i kierownik tartaku w Mikuszowicach Śląskich. 
Mieszkał w leśniczówce przy granicy z Bystrą Śląską, w niedalekim sąsiedztwie Juliana 
Fałata, którego zaopatrywał w drewno. W 1920 r., w kościele św. Barbary w Mikuszowicach 
Krakowskich, zawarł związek małżeński z 23-letnią Julianną Kanią. Miał dwóch synów, 
starszego Edwarda (ur. 1921) i Juliana Franciszka (ur. 1925), którego ojcem chrzestnym 
został Julian Fałat. Artysta utrzymywał z Ferdynandem Grzybem przyjacielskie stosunki 
i kilkakrotnie portretował leśniczego w swojej pracowni, czego przykładem jest prezentowana 
na aukcji akwarela.

Julian Fałat był człowiekiem przyjacielskim i otwartym, łatwo nawiązywał kontakty (…) Nie 
stronił od zawierania znajomości ze zwykłymi ludźmi, swoimi dalszymi i bliższymi sąsiadami. 
Dowodem serdecznych stosunków i zażyłości artysty z poszczególnymi osobami są licznie 
reprezentowane w jego spuściźnie portrety. Mają one różny wyraz i formę. Zdecydowana 
większość wykonana w technice akwarelowej. Jedne z nich są bardzo oficjalne, inne mają 
charakter dokumentacyjny. Czasem malowane były na pamiątkę spotkania, w podziękowaniu 
za jakąś przysługę czy okazaną pomoc.

Julian Fałat – życiorys pędzlem malowany, red. I. Purzycka, Bielsko-Biała 2017, s. 55

Sam artysta pisał w listach i mówił o swym szybkim „chlastaniu” pędzlem przy portretowaniu. 
Ale było to „chlastanie” wytworne, pewne – w pociągnięciach, w błyskawicznym doborze barw 
pełnych i ich subtelnych półcieni, w znakomitym rozplanowaniu kompozycji, w umiejętności 
podpatrzenia cech oblicza dla modela charakterystycznych, czasem nawet w ich świadomym 
przerysowaniu, by lepiej osobowość wydobyć i w tle zwycięsko osadzić.

T. Z. Bednarski, Krakowski szlakiem Juliana Fałata, Kraków 2005, s. 151–152

54
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Portret leśniczego Ferdynanda 
Grzyba, 1923 r.

akwarela, gwasz, płyta malarska, 
37 × 27 cm
sygn. l. d.: J Fałat Bystra

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 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. Na zaproszenie cesarza 
Wilhelma II, poznanego podczas polowania w Nieświeżu, przez dziesięć lat przebywał 
w Berlinie, malując sceny myśliwskie dla monarchy i dworu. W 1895 r. 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. Swoje prace wystawiał regularnie od 1874 r. w krakowskim TPSP, 
gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Twórczość Fałata była 
także prezentowana 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. Artysta został 
nagrodzony złotymi medalami na międzynarodowych wystawach w Berlinie, Monachium 
i Dreźnie oraz odznaczony Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. W dorobku Fałata 
odnaleźć można pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu Śląskiego, a także widoki 
zabytkowej architektury 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.

Portret leśniczego Grzyba, 1923
z kolekcji Muzeum Historycznego 
w Bielsku-Białej 
fot.: Alicja Migdał-Drost
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55
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Galopem przez wieś

olej, płótno, 48 × 96 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 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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56
Jan Konarski
(1850–1918)

Jazda!

olej, płótno, 26 × 38 cm
sygn. u dołu: J. Konarski

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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57
Juliusz Słabiak
(1917 Sosnowiec – 1973 Kraków)

Obóz cygański

olej, płótno, 55 × 75 cm
sygn. l. d.: Juliusz Słabiak

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz krakowski. Nauki malarstwa pobierał u Wojciecha Kossaka. Najczęściej tworzył 
w technice oleju, czasem też akwareli. W swej twórczości malował przede wszystkim urokliwe 
scenki rodzajowe rozgrywające się w podkrakowskich wsiach.
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58
Józef Jaroszyński
(1835 Lwów – 1900 Monachium)

Huculi - na przełęczy 

olej, płótno, 67 × 57 cm
sygn. p. d.: Jaroszyński
na odwrocie ramy nalepka ze szkockiego 
zakładu ramiarskiego John Walls ze 
Stirling.

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkał 
w Delatynie. Co roku wyjeżdżał do Monachium, gdzie w ostatnich latach swojego życia 
prowadził swoją pracownię. Swoje prace Jaroszyński prezentował w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w Zachęcie w Warszawie, we Lwowie oraz w Monachium 
i Wiedniu. Był artystą wszechstronnym – sprawnie operował kilkoma technikami malarskimi. 
W swojej twórczości nie pozostawał jedynie w kręgu jednego tematu - malował pejzaże, 
sceny z polowań, sceny historyczne i te, oparte na dziełach literatury. Często pochylał się nad 
scenami rodzajowymi inspirowanymi folklorem huculskim i góralskim. Częstym motywem 
prac Jaroszyńskiego stanowiła sylwetka konia. W pierwszej fazie twórczości w obrazach 
artysty widać silne zakorzenienie w tradycji akademickiej, w kolejnych latach artysta śmielej 
poszerzył swoją paletę barw, wprowadzając do swoich kompozycji efekty światłocieniowe.
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59
Hendrik Pieter Koekkoek
(1843 Hilversum – ok. 1890)

Pejzaż z ruinami

olej, płótno, 41 × 62 cm
sygn. p. d.: H.P. Koekkoek

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 46 000 – 50 000 zł

Pochodził z uznanej w środowisku artystów holenderskich rodziny Koekkoeków. Był synem 
Marinusa Adrianusa Koekkoeka oraz bratankiem najsłynniejszego z rodu, Barenda Cornelisa 
Koekkoeka. W latach 1848–1850 przebywał w Amsterdamie, a także podróżował do Londynu 
i Hagi. Hendrik Pieter działał głównie w Anglii, specjalizując się w przedstawieniach pejzaży 
leśnych. Jego kompozycje opierają się zazwyczaj na kontrastowym ukazaniu niewielkich 
postaci ludzkich względem dominującego otoczenia gęstwiny leśnej. Jego twórczość, podobnie 
jak ojca, charakteryzują romantyczne pejzaże zatopione w przygasającym świetle.
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60
Jacob Jan Coenraad Spohler
(1837 Amsterdam – 1923 tamże)

Pejzaż z łyżwiarzami

olej, płótno, 28,3 × 48,3 cm
sygn. p d.: J.J.C. Spohler

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Holenderski pejzażysta, starszy syn Jana Jacoba Spohlera (1811–1866). Nauki pobierał 
zarówno u ojca, jak i u Jana Willema Pienemana (1779–1853). Warsztat malarski zdobywał 
w Amsterdamie, Haarlemie i Brukseli. Podobnie jak w przypadku ojca, malarstwo Jacoba 
Jana Coenraada koncentrowało się na pejzażu holenderskim, w którym dbałość o detal 
była przez malarza szczególnie podnoszona. Obecnie jego prace znajdują się w licznych 
prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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61
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Fontanna w ogrodach Borghese 
w Rzymie, 1914 r.

olej, tektura, 32,5 × 22,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. dat. i opisany l. d.: B. RYCHTER-
-JANOWSKA/VILLA BORGHESE ROMA 
1914 r.
na odwrocie autorska dedykacja: Kocha-
nemu/Marjankowi Mikucie/z wdzięcznością 
za szlachetne czyny/Bronisława Rychter-
Janowska/Kraków 18 IV 1945 (odręcznie, 
piórem) oraz nalepka z odręcznie wypisaną 
informacją o obrazie: z tytułem, datą, po-
chodzeniem.

Artystka była w Rzymie w 1914 roku 
i wówczas namalowała w ogrodach Willi 
Borghese kilka studiów tej fontanny zwanej 
też Fontanną Eskulapa, zbudowanej w roku 
1830 według projektu architekta Luigi 
Canina.

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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62
Władysław Rossowski
(1857 Monasterzyska – 1923)

W parku

olej, płótno, 69 × 108 cm
sygn. p. d.: W. Rossowski

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Malarstwo studiował u Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, był jednym 
z jego najbliższych uczniów. Następnie w 1881 roku wyjechał do Monachium, gdzie 
kontynuował naukę. Podróżował także do Drezna oraz Paryża. W latach 1885–1892 był 
profesorem malarstwa i rysunku na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego 
w Krakowie. Był twórcą kompozycji historycznych nawiązujących tematycznie do dziejów 
Polski i Litwy, a także współczesności np. powstania styczniowego. Malował portrety oraz 
sceny rodzajowe. Jego obrazy znajdują się m.in. w kościele franciszkanów w Krakowie 
i w Muzeum Narodowym w Krakowie.
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63
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

W Wenecji, 1930 r.

olej, płyta, 30 × 33,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa/1930

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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64
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Wenecja – Santa Maria della 
Salute

olej, tektura, 35 × 50 cm
na odwrocie autorski opis: S. KAMOCKI/
VENEZIA/„SCHODY PRZY ST. MARIA/
DELLA SALUTE”

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczew-
skiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. Od 1920 r. 
objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej 
Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzy-
stwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Jana 
Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek 
do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale i okolice Krakowa. Zauroczony 
pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. Zawsze malował w plenerze, 
niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym okresie twórczości (1900–15) 
malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując efekt konkretnej materialnej 
powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką gamą barwną. W krajobrazach 
letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu walorowym. Posługiwał się na ogół 
barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. W późniejszym okresie farba kładziona 
była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, nadając obrazom matową powierzchnię
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65
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Malwy w ogródku

olej, płótno, 62 × 49 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz/
Szczepanowice

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 21 000 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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66
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Obejście kościelne na Pęksowym 
Brzyzku

olej, tektura, 70 × 100 cm
opisany i sygn. na odwrocie (na autorskiej 
nalepce): Stanisław Kamocki/„Obejście 
kościelne”/farbami olejn. |Cena...

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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67
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Wiatrak

olej, płótno naklejone na tekturę, 
43,5 × 38,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Pronaszko

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku 
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku przeniósł 
się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz Jacka 
Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz Włoch. 
W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę artystyczną 
Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. Jego twórczość 
związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. Artysta wielokrotnie 
wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. Od 1945 roku objął 
stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później w latach 1949–1950 
był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, między innymi 
w latach 1919–1920 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz w warszawskim 
teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.
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68
Stanisław Paciorek
(1889 Ładczyce na Wołyniu – 
1952 Kraków)

Zakole Wisły pod Bielanami, 
1929 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
27 × 59 cm
na odwrocie nalepka autorska z opisem: 
ST PACIOREK – KRAKÓW 1929/„ZAKOLE 
WISŁY POD BIELANAMI/JESIENIĄ”

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 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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69
Edward Matuszczak
(1906 Tymbark – 1965 Paryż)

Fiakry

olej, sklejka, 47,5 × 60 cm
na odwrocie fragment Aktu i odręczny 
napis: Matuszczak/„Fiakry”

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 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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70
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Chłopi na targu w Kołomyji

olej, tektura, 21 × 30 cm
sygn. l. d.: FPautsch
na odwrocie nalepka wystawowa 
z 1912 roku (?) z opisem pracy 
i numerem 45747

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-
kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego 
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną 
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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71
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Lasek Buloński w Paryżu

olej, płótno naklejone na tekturę, 
11 × 19 cm
sygn. l. d.: B.Poustochkine
z tyłu opisany: Bois de Boulogne

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Malarz, grafik i projektant tkanin rosyjskiego pochodzenia. Wykształcenie artystyczne zdobył 
w Cesarskim Instytucie Stroganowa w Moskwie, studiując równocześnie w Korpusie Kadetów. 
Jego debiut wystawienniczy miał miejsce w Kijowie w 1918 r. Krótki epizod związał go 
z Polską, na której terenach walczył z bolszewikami. W 1921 r. wyjechał do Francji, gdzie 
przypada najważniejszy okres w życiu artysty. Początkowo zatrudnił się w Paryżu jako asystent 
w pracowni rzeźbiarskiej A. Blazysa. W wolnych chwilach dużo malował i zajmował się 
drzeworytnictwem. W 1924 r. zadebiutował na paryskiej scenie wystawienniczej, biorąc 
udział w Salonie zorganizowanym w Grand Palais. Jego prace zostały pozytywnie przyjęte 
przez krytykę. Rok później Poustochkine dołączył do Związku Artystów Rosyjskich we 
Francji. Ulubionym gatunkiem malarskim artysty były pejzaże i martwe natury, w których 
wypowiedział się najpełniej, nadając im aurę nostalgicznej nastrojowości. Zajmowała go 
również sztuka użytkowa: trudnił się jako projektant wzorów na tkaniny, afiszów oraz reklam.
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Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż z chatą

olej, płyta, 36 × 51.8 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 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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73
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z zegarem

olej, tektura, 47 × 68 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: a.Karpiński

cena wywoławcza: 17 000 zł ●
estymacja: 22 000 – 25 000 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.

Martwa natura z zegarem to zapewne fragment wnętrza mieszkania Karpińskiego na ulicy  
Floriańskiej 18 w Krakowie. Jak wspominał artysta […] wszystkie te obrazy swego czasu 
miały amatorów, nie sprzedałem ich jednak, mimo że robiąc to uniknąłbym nieraz kłopotów 
finansowych. Byłem bardzo przywiązany do mego mieszkania, mimo że było ruderą, 
a pracownią więcej niż kiepską. Cieszyłem się, ze mam na ścianach moje obrazy i antyczne 
umeblowanie (Alfons Karpiński, Wspomnienia artysty, przechowywane w bibliotece Instytutu 
Sztuki PAN w Warszawie, maszynopis 1950 rok, s. 27.)  Jak pisał F. Klein: Artysta potrafił 
tchnąć życie w martwe, nieistotne szczegóły codziennego życia, na pozór nic a tymczasem 
wszystko razem tworzy śliczną harmonię (...) jest to cechą Karpińskiego, że umie z takich np. 
obojętnych nieraz okruchów wydobyć nowe, ciche życie (w: F. Klein, Sylwetki artystyczne. 
Alfons Karpiński, Tęcza, z. 17, Kraków 1928).
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74
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Wiosna na Placu Zamkowym 
w Warszawie

olej, płótno, 25,5 × 36 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 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, 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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75
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Pomnik Jana Sobieskiego 
w Łazienkach, 1920 r.

olej, płyta, 47 × 62,5 cm
sygn. i dat l. g.: T.Cybulski/Warszawa 
(1)920
oraz w p. g. dedykacja z 1921 roku na 
odwrocie naklejka z Salonu Dorocznego 
w 1921 r. w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskim z opisem 
pracy oraz nalepka z 1912 r. z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego 
Laszczki a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 
kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów 
Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże, 
martwe natury, portrety.
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76
Witold Mars
(1908 Rzęsna – 1985 Nowy Jork)

Maska z kwiatami

olej, płótno, 31 × 44 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w 1927 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracow-
niach Władysława Jarockiego i Fryderyka Pautscha. W 1929 roku przeniósł się do Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczył się u Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Dyplom 
uzyskał w 1934 roku. Pierwsza indywidulana wystawa prac artysty, zorganizowana przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych miała miejsce we Lwowie w 1936. Wystawiał również 
w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki oraz ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków 
w Krakowie. Przynależał do założonej przez Władysława Krzyżanowskiego lwowskiej grupy 
„Zespół”. W czasie II wojny światowej służył w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
W 1951 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie na stałe zamieszkał w Nowym 
Jorku. Pracował w technice olejnej, malując portrety, pejzaże oraz martwe natury. Podczas 
pobytu w Stanach zajmował się ilustrowaniem książek i czasopism. W 1990 roku w Fundacji 
Kościuszkowskiej została zorganizowana wielka wystawa pośmiertna artysty prezentująca 
głównie twórczość ilustratorską Marsa. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie i we Wrocławiu. Grafiki z przedstawieniami walk w Normandii 
należą do zbiorów Instytutu Sikorskiego w Londynie
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77
Maria Giżbert-Studnicka
(1868 Niwki koło Tarnowa – 
1955 Kraków)

Smutek

olej, tektura, 49,5 × 68 cm
sygn. p. d.: Giżbert
na odwrocie autorski tytuł zapisany 
długopisem: «Smutek»

Prezentowana praca stanowi szkic kom-
pozycyjny do pracy olejnej o tym samym 
tytule, wystawianej w TPSP w Krakowie 
w 1901 r.

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Artystka pierwsze kroki malarskie stawiała na Kursach dla Kobiet im. A. Baranieckiego 
organizowanych w Krakowie. Gruntowne wykształcenie w zakresie sztuk plastycznych 
uzyskała decydując się na studia w paryskiej Academie Colarossi, zaś w zakresie teorii i myśli 
o sztuce uczęszczając na wykłady z historii sztuki w Sorbonie. Malarka wiele podróżowała, 
zwiedzając kraje takie, jak Włochy i Belgia. Po powrocie do Polski zamieszkała w Krakowie, 
gdzie związała się z TPSP wystawiając po raz pierwszy w 1901 r. swoją pracę zatytułowaną 
„Smutek”. Lata 1914–1925 to okres lwowski w życiu artystki obfitujący w liczne wystawy 
za pośrednictwem tamtejszego oddziału TPSP. Giżbert-Studnicka malowała przed wszystkim 
pejzaże i martwe natury kwiatowe utrzymane w impresjonistycznej manierze. Nie stroniła 
także od symbolicznych scen figuralnych i sztuki dekoracyjnej.
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78
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

W parku, 1931 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden/1931

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 45 000 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 jego 
prac miały miejsce 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
Max Band
(1900 Naumestis/Litwa – 
1974 Kalifornia)

Dziewczyna

olej, płótno, 92 × 65 cm
sygn. p. d.: Max Band

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

W latach 1920–1923 uczył się malarstwa w Berlinie u W. Jacketta. Od 1923 r. mieszkał 
w Paryżu, gdzie zetknął się z kręgiem Ecole de Paris. Po II wojnie światowej zamieszkał 
w Nowym Jorku. Tematem jego prac były stonowane w kolorystyce portrety, pejzaże i martwe 
natury.
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80
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczyna w chustce

olej, sklejka, 48,5 × 34,5 cm
sygn. l. g.: Kanelba

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

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.
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81
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Naga malarka przy sztalugach

olej, papier, 29,5 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: J. Zucker

Reprodukowana:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 173.

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł w Pa-
ryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. wyjechał 
do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamieszkania. 
Odbył szereg podróży, m. in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.
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82
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Portret dziewczyny

olej, akwarela, papier, 33 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: J. Zucker

Reprodukowana:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 158.

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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83
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura, 1940 r.

olej, dykta, 32 × 44,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis. 40.
opisany na odwrocie: JAN CYBIS | 
KRZEMIENIEC 1940 r

Obraz pochodzi z kolekcji Henryka 
Hermanowicza, krakowskiego fotografa, 
wieloletniego przyjaciela Jana Cybisa. 
Żona Hermanowicza została matką 
chrzestną syna artysty. 

Reprodukowany:
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, 
Małżeńskie gry barwne. Hanna 
Rudzka-Cybis. Jan Cybis. Malarstwo, 
rysunek 1917–1940, 12 grudnia 2007 – 
20 stycznia 2008, Galeria Dyląg, Kraków 
2008, str. 31

Opisywany:
Jan Cybis, Arkady 1984, poz. 80

cena wywoławcza: 42 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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84
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Niebieskie miasto

olej, płyta, 90 × 71 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: LURCZYNSKI

cena wywoławcza 3 000 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 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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85
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Kamienice

olej, płótno, 92 × 60 cm
sygn. l. d.: LURCZYNSKI

cena wywoławcza 3 200 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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86
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Pejzaż, 1928 r.

olej, płótno, 53,5 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: Wł. Terlikowski 1928

cena wywoławcza 9 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune. W 1912 r. 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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87
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Portret kobiety

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: 19 (nieczytelnie)/Wł. 
Terlikowski

cena wywoławcza 9 500 zł ●
estymacja: 13 000 – 16 000 zł
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88
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdańsk

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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89
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad brzegiem

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: Mokwa
na krośnie fragmenty nalepki Moritz/
Stumpf/Danzing

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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90
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty, 1971 r.

olej, płyta, 79,5 × 27 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska z tytułem 
pracy i datą powstania

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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91
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Żuraw gdański, 1973 r.

olej, płyta 50 × 45 cm,  
sygn. l.d.: H. Baranowski/Gdańsk,  
na odwrocie naklejka z datą 1973.

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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92
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Pejzaż morski, lata 1970–80.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. d.: JLesiecka
na krośnie autorski opis obrazu: Pejzaż 
morski/Jadwiga LESIECKA/SOPOT

Wystawiany:
Motywy marynistyczne w twórczości 
artystów, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
1980 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki.

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie mieszkała i tworzyła. Malowaniem 
zajęła się dopiero w połowie lat 50. XX w, do tej pory nie miała za sobą żadnych studiów 
artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób i eksperymentów malar-
skich. Po namowach Józefy Wnukowej, której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła 
do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała się jednak ze względu na dojrzały 
już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się artystka dalej tworzyła, co zaowocowało 
utworzeniem pierwszej indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała się 
z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała do Paryża, gdzie zetknęła 
się z osobą prof. Collina, który uważał, że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia 
artystycznego, mając już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. W 1962 r. 
odbyła się w Paryżu kolejna wystawa obrazów malarki, którą odwiedził Józef Czapski. 
Artysta miał tak wysokie zdanie o twórczości Lesieckiej, że postanowił zaprosić koleżankę 
do współudziału w ekspozycji organizowanej w 2000 r. przez Muzeum Archidiecezjalne 
w Częstochowie. Lesiecka była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jej prace 
znajdują się w zbiorach m. in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Gdańsku oraz w licznych kolekcjach prywatnych zarówno polskich, jak i zagranicznych.
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93
Zygmunt Karolak
(1905 Kościelec k. Kalisza – 1999 Sopot)

Don Kichot walczy z wiatrakami, 
1981 r.

olej, płótno, 52,5 × 65 cm
na odwrocie autorski opis pracy oraz 
numer z wystawy w Paryżu w 1993 roku

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
Zygmunt Karolak. Ocalić od zapomnienia. 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Związek Artystów Plastyków w Gdańsku, 
październik 2017.
Wystawa rysunków, akwareli i malarstwa 
olejnego, Ville d`Avray pod Paryżem, 
1993 r.

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz, rysownik i grafik. W latach 1925–1930 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem W. Weissa, W. Jarockiego, J. Wojnarowskiego oraz X. Dunikowskie-
go. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel rysunku w gimnazjum w Kaliszu. Znaczną część 
okupacji spędził w obozach jenieckich. Po wojnie, w roku 1950, podjął pracę w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w latach 1953–1975 był kierownikiem 
Katedry Grafiki Artystycznej, a w latach 1953–1954 dziekanem Wydziału Malarstwa. Malował 
portrety, zwierzęta, sceny rodzajowe, pejzaże (z Sopotu, okolic Kalisza, kaszubskich wsi), 
a także martwe natury. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów narodowych w Gdańsku, 
Krakowie, Szczecinie oraz Muzeum Miasta Gdyni.
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94
Zygmunt Karolak
(1905 Kościelec k. Kalisza – 1999 Sopot)

Zwiędłe kwiaty, 1982 r.

olej, tektura, 64,5 × 49,5 cm
sygn. i dat. l. d.: ZYGM.KAROLAK 1982
na odwrocie autorski opis pracy oraz 
numer z wystawy w Paryżu w 1993 roku

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
Zygmunt Karolak. Ocalić od zapomnienia. 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Związek Artystów Plastyków w Gdańsku, 
październik 2017.
Wystawa rysunków, akwareli i malarstwa 
olejnego, Ville d`Avray pod Paryżem, 
1993 r.

Reprodukowany:
Zygmunt Karolak Ocalić od zapomnienia, 
kat. wystawy pod red. Stanisław Seyfried, 
Gdańsk, s. 24

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz, rysownik i grafik. W latach 1925–1930 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem W. Weissa, W. Jarockiego, J. Wojnarowskiego oraz X. Dunikowskie-
go. Po studiach podjął pracę jako nauczyciel rysunku w gimnazjum w Kaliszu. Znaczną część 
okupacji spędził w obozach jenieckich. Po wojnie, w roku 1950, podjął pracę w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w latach 1953–1975 był kierownikiem 
Katedry Grafiki Artystycznej, a w latach 1953–1954 dziekanem Wydziału Malarstwa. Malował 
portrety, zwierzęta, sceny rodzajowe, pejzaże (z Sopotu, okolic Kalisza, kaszubskich wsi), 
a także martwe natury. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów narodowych w Gdańsku, 
Krakowie, Szczecinie oraz Muzeum Miasta Gdyni.
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95
Jerzy Panek
(1918 Tarnów-2001 Kraków)

Pejzaż, 1946 r.

olej, płótno na kartonie, 15,5 × 23,5 cm
sygn. na odwrocie: Panek Jerzy/46.

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

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, 
Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie 
prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków 
portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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96
Włodzimierz Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Martwa natura VIII, 1973

akryl, płótno, 90 × 120 cm
sygn. l. d.: W. ŁAJMING 73
opisany na odwrocie: „GODŁO: MAR-
TWA”, nalepka BWA Poznań „Arsenał” 
z 1973 r. z opisem pracy

Wystawiany:
Biuro Wystaw Artystycznych Arsenał, 
Poznań 1973 r.

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. J. Stud-
nickiego. Jego kariera ściśle wiąże się z historią gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął pracę 
w 1962, jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1984 do 2003 roku prowadził 
dyplomującą Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981 
był prodziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a od roku 1981 do 1984 dziekanem. 
Posługuje się chłodną kolorystyką i abstrakcyjnymi formami. Do pejzażu wprowadza martwą 
naturę. Częstym motywem w jego pracach jest góra, jak również uchylone bramy, proste drzwi 
i wrota. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na Biennale Sztuki Gdańskiej w 1983 roku oraz 
na V Jesiennych Konfrontacjach w Rzeszowie. Otrzymał też Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
III i II stopnia (1975 i 1983), a w 2002 roku Pomorską Nagrodę Artystyczną. Miał około 
20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 50 zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Szczecinie, 
w Muzeach Okręgowych w Lęborku i Słupsku, w Muzeum Historyczno-Etnograficznym 
w Chojnicach, Muzeum w Wieliczce i w siedzibie Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, 
a także w licznych kolekcjach prywatnych. W 2001 r. uhonorowano go Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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97
Krystyna Łada-Studnicka
(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Pejzaż górski

olej, płótno, 65 × 51 cm
sygn. l. d.: K. ŁADA

Wystawiany i reprodukowany:
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-Stud-
nicka, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 
2010, str. 59

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

Naukę malarstwa rozpoczętą w latach 1926–28 w Krakowie w Wolnej Szkole Rysunku i Ma-
larstwa, kontynuowała krótko w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego, a następnie, 
w latach 1929–32 w warszawskiej SSP, gdzie uczęszczała do pracowni F. Kowarskiego. 
W latach 1931–39 należała do grupy „Pryzmat”, z którą wystawiała w stołecznym IPS. Lata 
okupacji spędziła wraz z mężem Juliuszem Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy 
osiedlili się na Wybrzeżu, angażując się w organizację PWSSP w Gdańsku, na której to 
artystka prowadziła zajęcia z rysunku. Pracę pedagogiczną kontynuowała po przeniesieniu 
się do Warszawy, pracując w od 1959 r. jako profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk 
Pięknych. Obrazy artystki, malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, pełne są światła 
i koloru. Tworzyła je nie tyle z natury co z wyobraźni. Wszystkie prace ukazują ulotność chwili 
zatrzymanej w malarskim kadrze, stąd i niepowtarzalność ujęć. Malarka nie przywiązywała 
wagi do konturu, czy wypolerowanych powierzchni. Nie interesowały jej również szczegóły. 
To raczej uchwycenie całości, istoty bytu, idei było celem jej malarstwa.
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Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Flecista, 1971 r.

olej, płótno, 91,5 × 73,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J Studnicki 71
na odwrocie opisany: Juliusz Studnicki/
„Flecista” poz 403/71

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 11 000 zł 81

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracow-
niach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowarskiego. W 1937 r. uzupełniał studia 
u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie 
osiadł na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, 
w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę 
Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej 
ASP. Malował pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60-tych XX w. twórczość jego 
zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często o charakterze groteskowym. 
Prace Studnickiego prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. 
Prezentowane były na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
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99
Eugeniusz Markowski 
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Kompozycja figuralna

olej, gwasz, papier, 32 × 22,5 cm
sygn. l. d.: E. Markowski

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. 
Przebywając we Włoszech w latach 1940–1950 związał się z grupą Libera Associazione 
Arti Figurative i z Art Club. Był dyplomatą we Włoszech oraz Kanadzie. Po powrocie do kraju 
został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Stanowisko to piastował w latach 1960–1969. W 1969 roku objął stanowisko profesora na 
macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz 
zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się 
scenografią, współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi. W 1963 reprezentował 
Polskę na Biennale w Sao Paulo.



100
Andrzej Kurzawski 
(1928 Poznań – 2012 tamże)

Biały dom, 1983 r.

olej, płótno, 41,5 × 52 cm
na odwrocie opis autorski: A.Kurzawski/
„Biały dom”/1983 r.

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 6 500 – 7 500 zł

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, dyplom z malarstwa 
sztalugowego i technik ściennych otrzymał w 1951 r. w pracowni prof. Wacława Taranczew-
skiego. Od początku do końca związany z macierzysta uczelnią: w 1949 r. został zatrudniony 
jako adiunkt, od 1984 r. pełnił rolę profesora. Brał udział w wielu wystawach w kraju i za 
granicą. W 1989 r. Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało indywidualną wystawę 
prac artysty. Kurzawski wielokrotnie był nagradzany m.in. Nagrodami Ministra Kultury 
i Sztuki oraz odznaczany w uznaniu dla zasług – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
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Andrzej Seweryn Kowalski 
(1930 Sosnowiec – Katowice 2004)

Kompozycja R-p 1, 1959 r.

olej, płótno, papier, 64 × 49 cm
sygn. p. dat. l. d.: A.S.KOWALSKI 59.
na odwrocie nalepka autorska z opisem 
obrazu

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

W 1955 roku ukończył studia artystyczne na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplomy 
uzyskał w pracowniach Adama Marczyńskiego oraz Ludwika Gardowskiego. Przynależał 
do Grupy Zagłębie, Arkat oraz do Grupy Krakowskiej. Od 1959 do 2003 roku związany 
z krakowską filią Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie kolejno pełnił funkcję 
dziekana i prorektora. Kierował również Pracownią Rysunku i Malarstwa, a następnie Katedrą 
Kształcenia Ogólnoplastycznego. W twórczości zajmował się malarstwem sztalugowym, 
ściennym, rysunkiem, grafiką oraz mozaiką. Jego prace, od końca lat 50-tych, charakteryzują 
się częstym wykorzystywaniem nieregularnych, dużych form geometrycznych, w określonej 
brunatnej gamie barw, komponowanych w porządku geometrycznym. Z biegiem lat do 
swoich kompozycji Kowalski również włączał elementy figuratywne, stwarzając bardziej 
ekspresyjny wymiar wyrazu. Prace Kowalskiego nalezą do zbiorów m.in. Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii 
Katowic, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
oraz licznych kolekcjach prywatnych. W 1993 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.



102
Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kwiat, 1998 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. d.: J.SIENICKI
na odwrocie opis autorski: Jacek/Sienicki
/”Kwiat”/ol.pł 1998

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w 1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację z ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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103
Zbysław Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Czułość, 1981 r.

technika mieszana, płótno, 
38,5 × 46,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Zb.Maciejewski 1981
na odwrocie opis autorski: Z. M. Macie-
jewski/”Czułość”/1981

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Zaliczany do czołówki artystów polskich 2. połowy XX wieku. Studiował na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie, w 1969 roku, uzyskał dyplom w Pracowni Malarstwa profesora 
Wacława Taranczewskiego. W późniejszym czasie sam został profesorem tejże uczelni (od 
1989 roku prowadził pracownię malarstwa na Wydziale Grafiki), jak również profesorem 
Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Twórczość jego inspirowana jest m.in. sztuką 
okresu Młodej Polski, secesją, koloryzmem, a także kulturą Dalekiego Wschodu. Maciejewski 
często odwoływał się do metafory, nierzadko posiadającej wymowę erotyczną, przez co 
jego kompozycje przyciągają uwagę widza głównie klimatem – tajemniczym, zagadkowym, 
bądź radosnym, pełnym niezmąconego, choć podszytego napięciem, spokoju. Budował 
ów nastrój za pomocą oryginalnego systemu malarskich znaków: materię jego prac tworzą 
z reguły rozedrgane, pulsujące ulubionymi barwami (między innymi rozmaitymi tonami 
zieleni) i światłem drobne pociągnięcia pędzlem, mozaikowo wypełniające płaszczyznę. 
Był znakomitym znawcą sztuki, kolekcjonerem kobierców wschodnich, porcelany, rycin 
japońskich i malarstwa polskiego. Zmarł przedwcześnie, po ciężkiej chorobie, w 1999 roku. 
Za swą twórczość malarską, obok wielu innych, otrzymał w 1997 roku Nagrodę im. Witolda 
Wojtkiewicza, przyznawaną przez krakowski Okręg ZPAP.



104
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Floryda)

Dzień cyrkowy, 1993 r.

olej, płótno, 101,7 × 152,8 cm
sygn. i dat. p. d.: Chaim Goldberg 93

Wystawiany i reprodukowany:
Chaim Goldberg, powrót do Kazimierza
nad Wisłą, Kazimierz Dolny 2013, s. 90
(il.)
Chaim Goldberg, My Shtetl Kazimierz-
-Dolny, 2009, s. 33 (il.)

cena wywoławcza: 19 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Talent czternastoletniego młodzieńca został 
zauważony przez Saula Silbersteina, ucznia Sigmunda Freuda, podczas pobytu w Kazimierzu 
Dolnym. Silbesrtein postanawia pomóc Goldbergowi w rozwoju artystycznym, wraz z rzeź-
biarzem Henrykiem Kuną fundują mu stypendium, dzięki któremu Goldberg może podjąć 
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Zbigniewa Pronaszki. Edukację 
malarz kontynuował w warszawskiej ASP, gdzie zetknął się z pedagogami w osobach Henryka 
Gotliba, Xawerego Dunikowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. Okres II wojny światowej 
Goldberg wraz z żoną spędza w Nowosybirsku, gdzie artysta trudni się jako scenograf dla 
tamtejszej opery. Powrót do kraju obfituje w pierwsze sukcesy artystyczne, jednak okres 
największej sławy przypada na emigracji w Izraelu (1955–1967) i następnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie osiądzie już na stałe. Twórczość Chaima Goldberga to malarskie 
wspomnienie sztetlu z całym jego kolorytem. Płótna zapełniają sylwety grajków, handlarzy 
i rzemieślników, stanowią zapis żydowskiego folkloru i obyczajów, przy współudziale żywej, 
rozedrganej palety barwnej. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach światowych kolekcji 
muzealnych takich, jak Metropolitan Museum of Art i Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, Jad Waszem w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie, a także na gruncie polskim 
w Muzeum Narodowym i Muzeum Żydowskim w Warszawie.
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105
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż norweski, 1988 r.

olej, płótno, 79 × 99 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie opis autorski: JAN SZANCE-
BACH/PEJZAŻ NORWESKI/1988

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 29 000 – 30 000 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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106
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Morskie Oko – zachód słońca, 
1997 r.

olej, płótno, 74 × 84 cm w świetle ramy
na odwrocie opis autorski: JAN SZAN-
CEBACH/MORSKIE OKO – ZACHÓD 
SŁOŃCA/1997
sygn. p. d.: Xancenbach

cena wywoławcza: 19 000 zł ●
estymacja: 27 000 – 30 000 zł



107
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Kobieta, 1972 r.

olej, płótno, 114 × 73 cm
sygn. dat. l. d.: M. LACHUR 1972

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

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym 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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108
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin/rabinek

olej, płótno, 121 × 60,5 cm
sygn. l. d.: M. LACHUR
na odwrocie opisany: IV 32 K/MACIEJ 
LACHUR/PORTRET „RABIN/RABI-
NEK”121
X 60,5 cm/OLEJ/PŁÓTNO

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 16 000 – 20 000 zł
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109
Tadeusz Boruta 
(ur. 1957 Kraków)

Niewierny Tomasz, 1996–7 r.

olej, płótno, 145 × 120 cm
sygn. monogramem i dat. u dołu: 1997B
na odwrocie autorski opis: TADEUSZ 
BORUTA/”NIEWIERNY TOMASZ” 1997/
OL.PŁ.145 x120

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, publicysta. Studia malarskie odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w latach 1979-1983. Dyplom uzyskał w pracowniach Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta 
Grzywacza. Studiował również filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
W swojej malarskiej twórczości nawiązującej do tradycji akademizmu, Boruta najczęściej 
podejmował tematykę religijną. Jego monumentalne prace, z przedstawieniami figuralnymi, 
noszą w sobie silnie patetyczny wyraz. Malarsko zachwyca realistyczne odwzorowanie 
ludzkiego ciała oraz wirtuozerskie oddanie szczegółów załamań draperii materiałów. Swoje 
kompozycje artysta buduje zazwyczaj w zawężonej palecie barw. Artysta swoje prace pre-
zentował na blisko 60 wystawach indywidualnych i ponad 200 zbiorowych w między innymi 
: Martin-Gropius-Bau w Berlinie w 1996 r., Schirn Kunsthalle we Frankfurcie w 2000 r., 
Muzeum Narodowym w Warszawie w 1994r., w Warszawskiej Zachęcie w 1990, 1993, 
2000 r., Muzeum Narodowym w Gdańsku w 1991, 1994, 2005 r. oraz kilkakrotnie 
w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1991, 1994, 1999, 2010. Obrazy Boruty znajdują 
się w kolekcjach m.in. w Muzeach Narodowych Gdańska, Krakowa i Wrocławia, w Muzeum 
Śląskim w Katowicach, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Archidiecezjalnym 
w Krakowie, Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach, Muzeum Diecezjalnym w Opolu, 
Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, Regionalnym Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, Bibliotece Narodowej w Warszawie.
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110
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa

Portret babci [la nonna]

olej, płótno, 80 × 60 cm 
sygn. p. d.: Ebiche 
na odwrocie napis: Eugeniusz/la nonna 
/Ebich

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
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 
École 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).



111
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Donald i Kim na Por 5, 2017 r.

olej, płótno, 55 × 70 cm
sygn. i dat.: J. Pałucha 2017
na odwrocie autorski opis: Donald i Kim 
na Por 5/J.Palucha/2.17

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława 
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim 
dodatku do Gazety Wyborczej.
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112
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Bez tytułu (Mikołaj)

tempera, karton, 42 × 29,5 cm
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: ŚWIERZY

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował plakaty, okładki książek 
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną, m. in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.



113
Jacek Sroka 
(ur. 1957 Kraków)

Przygoda w przestworzach, 
2017 r.

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: SROKA 2017
na odwrocie autorski opis: JACEK/SROKA 
(po lewej) oraz 2SK32/2017/PRZYGODA-
/W PRZESTWORZACH (po prawej)

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz, grafik, rysownik. Wykształcenie artystyczne zdobył na Wydziale Grafiki krakowskiej 
ASP, uzyskawszy dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu Mieczysława Wejmana, rzemiosła 
malarskiego uczył się natomiast pod okiem Jana Świderskiego. W 1988 r. artysta został 
nagrodzony Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu. Twórczość Sroki reprezentuje nurt 
ekspresyjnego malarstwa figuratywnego, łączącego elementy groteski, satyry i humoru. 
Plama barwna i kontur stanowią kluczowe środki formalne, którymi artysta buduje swoje 
artystyczne wizje.
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114
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Kasyno

tempera, karton, 41 × 56 cm
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował plakaty, okładki książek 
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną, m. in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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115
Jan Dobkowski 
(ur. 1942 Łomża)

Karnawał XXXXIII, 2008 r.

akryl, płótno, 81 × 60 cm
na odwrocie autorski opis: Jan Dobkow-
ski/”KARNAWAŁ W RIO XXXXIII”2008 
ROK/81 CM X 60 CM

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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116
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Zachód słońca, 1991 r.

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. dat. śr. d.: H.PŁÓCIENNIK.91

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach 
w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu 
krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od trzech 
lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie 
grafik i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii 
o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.
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117
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)

Klęska urodzaju w Czerwińsku, 
1991 r.

olej, płótno, 97 × 146 cm
sygn. i dat. p. d.: 1991/E.DWURNIK
w l. i p. d.: KLĘSKA URODZAJU 
W CZERWIŃSKU
na odwrocie autorski opis: E.DWUR-
NIK/1991/CZERWIŃSK/NR: IX.620. 
„1696” w prostokącie

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 33 000 – 38 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 1965 
roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował 
miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza 
architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl 
Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas 
papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upa-
miętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) 
oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym 
pod wrażeniem wojen na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor 
ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących 
swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego 
zapisu naszej kultury.
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118
Tadeusz Dominik 
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż – łąka, 1990 r.

olej, akryl, płótno, 68 × 90 cm
sygn. l. d.: Dominik
na odwrocie opis autorski: DOMINIK 
1990/OLEJ-AKRYL PEJZAŻ/(ŁĄKA)/68 X 
90

cena wywoławcza: 23 000 zł ●
estymacja: 33 000 – 38 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel 
współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplomem w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa. Do 1990 roku wykładał na 
macierzystej uczelni, w której w 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po studiach 
tworzył głównie grafikę, a w połowie lat 50-tych zaczął projektować tkaninę artystyczną 
i malować obrazy, w których abstrakcyjne plamy kontrastowych kolorów, tworzą motywy 
związane z przyrodą. Jego prace znajdują się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. 
w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
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119
Tamara Berdowska 
(ur. 1952 Rzeszów)

Z cyklu Bezsenność, 2017 r.

olej, płótno, 70 × 70 cm
na odwrocie autorski opis: Tamara/Ber-
dowska/2017 olej/z cyklu „Bezsenność”/
bez tytułu

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

Artystka studiowała w latach 1985-1990 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni Joanny Kraupe-Świderskiej. Berdowska 
realizuje się twórczo w obszarze nurtu abstrakcji geometrycznej, poszukując form wyrazu 
i eksperymentując farbami na płótnie oraz w masie rzeźbiarskiej, co czyni z niej jedną 
z głównym przedstawicielek w tym gatunku. Artysta ma na swoim koncie wiele nagród; 
otrzymała stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, Emilly Car College of Art and Design 
w Vancouver oraz Fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku, otrzymała nagrodę im. Witolda 
Wojtkiewicza w Krakowie i prof. Janiny Kraupe-Świderskiej. Prace Berdowskiej znajdują się 
w wielu kolekcjach w kraju i jak i za granicą. 
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120
Tamara Berdowska 
(ur. 1952 Rzeszów)

Relief nr I, 2014 r.

olej, płyta mdf, 40 × 40 × 13 cm
na odwrocie autorski opis: Tamara/
Berdowska/2014 r./Relief nr. I/Olej na 
płycie mdf

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 11 000 zł
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121
Janusz Orbitowski 
(ur. 1940, Kraków)

3/88, 1988 r.

relief, akryl, płyta, 60 × 42 cm
na odwrocie autorski opis: Janusz ORBI-
TOWSKI 1988/3/88 60 × 42

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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Jan Ziemski 
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1971 r.

technika własna, 60 × 60 cm
sygn. i dat. na odwrocie: JAN ZIEM-
SKI/1971 r
oraz nalepka wystawowa z Biura Wystaw 
Artystycznych w Lublinie z opisem pracy

cena wywoławcza: 30 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 z

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowa-
nej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m.in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

OBRAZ 978/HOLENDERSKI, 
1985 r.

olej, płyta pilśniowa, 21 × 26 cm
na odwrocie naklejka autorska z opisem 
obrazu

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

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace 
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury.
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Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1973 r.

olej, płyta, 123 × 100 cm
sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI |73

Reprodukowany:
Anna, Piotr Dmochowski, Beksiński – 
Photographies, Dessins, Sculptures, 
Peintures, wyd. API 1991, poz. 355, 
s. 275

cena wywoławcza: 125 000 zł ●
estymacja: 180 000 – 200 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał 
we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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Jean Lambert-Rucki 
(1888 Kraków – 1967)

Gorejące serce Jezusa

brąz złocony, podstawka drewniana
wysokość całkowita: 27,3 cm
sygn. z tyłu wyciskiem: LAMBERT-RUCKI
na spodzie drewnianej podstawki wycisk: 
CHÉRET/PARIS

Firma Chéret została założona w 1923 
roku, zajmuje się sztuką liturgiczną.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 16 000 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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Jean Lambert-Rucki 
(1888 Kraków – 1967)

Święty Paweł

brąz patynowany, podstawka drewniana
wys. całkowita 28 cm
sygn. z tyłu wyciskiem: LAMBERT-RUCKI
na spodzie drewnianej podstawki wycisk: 
CHÉRET/PARIS

Firma Chéret została założona w 1923 
roku, zajmuje się sztuką liturgiczną.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 14 000 zł
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Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wysokość (z postumen-
tem) 48 cm
sygn. u dołu po prawej: MITORAJ
na odwrocie odcisk: D234/1000 HC

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 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, 25 listopada 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



Nie możesz być osobiście  
na aukcji w Sopocie? 

Weź udział w licytacji na żywo 
25 listopada 2017 od godz. 17
w naszej galerii w Bydgoszczy!

KONTAKT: SOPOCKI DOM AUKCYJNY | ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 

ul. Jagiellońska 47, 85-097 Bydgoszcz | tel. 602 593 826 | bydgoszcz@sda.pl  
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA SZTUKA ŚWIATA
12 GRUDNIA 2017 R., G. 18.00  
AUKCJA VARIA (21) 
12 GRUDNIA 2017 R., G. 19.00 

Piotr Le Brun (1802–1879), Dziecko z ptaszkiem, olej, płótno, 70 × 58 cm, owal, światło ramy  64,7 cm



Daniel Krysta, LMO98, 2009,  
technika własna, płótno,  
100 × 140 cm
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

BAND MAX  79

BARANOWSKI HENRYK  53, 90, 91

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  124 

BERDOWSKA TAMARA  119, 120 

BORUTA TADEUSZ  109 

BOZNAŃSKA OLGA  8 

CAROLUS JEAN  44

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  74 

CYBIS JAN  83

CYBULSKI TADEUSZ  75 

DOBKOWSKI JAN  115 

DOMINIK TADEUSZ  118

DUDA-GRACZ JERZY  123 

DWURNIK EDWARD  117 

EIBISCH EUGENIUSZ  110 

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  4, 5 

EPSTEIN HENRYK  9 

ERB ERNO  38 

FAŁAT JULIAN  54 

FILIPKIEWICZ STEFAN  65

GIŻBERT-STUDNICKA MARIA  77 

GOLDBERG CHAIM  104

GORSTKIN WYWIÓRSKI MICHAŁ  21, 29 

GROTT TEODOR  36

HAYDEN HENRYK  2, 34, 78

HOFMAN WLASTIMIL  50, 51 

JAROSZYŃSKI JÓZEF  58

KAMOCKI STANISŁAW  28, 40, 64, 66

KANELBA RAJMUND  80 

KAROLAK ZYGMUNT  93, 94

KARPIŃSKI ALFONS  31, 35, 48, 73 

 

KAUFFMANN HERMANN  47

KOEKKOEK HENDRIK PIETER  59 

KONARSKI JAN  19, 56

KORECKI WIKTOR  72

KOSSAK JERZY  13, 14, 17, 18

KOSSAK WOJCIECH  12, 15, 16

KOTARBIŃSKI WILHELM   7 

KOWALSKI ANDRZEJ SEWERYN  101

KRZYŻANOWSKI KONRAD  42

KURZAWSKI ANDRZEJ  100 

LACHUR MACIEJ  107, 108 

LAMBERT-RUCKI JEAN  125, 126 

LESIECKA JADWIGA  92

LILLE LUDWIK  10 

LIPSKI WŁADYSŁAW  46 

LURCZYŃSKI MIECZYSŁAW  84, 85 

ŁADA-STUDNICKA KRYSTYNA  97

ŁAJMING WŁODZIMIERZ  96 

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW  103

MAKOWSKI TADEUSZ  33 

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  63 

MARKO KARL  45

MARKOWSKI EUGENIUSZ  99 

MARS WITOLD  76 

MATUSZCZAK EDWARD  69 

MEHOFFER JÓZEF  27

MITORAJ IGOR  127 

MOKWA MARIAN  88, 89 

MONIUSZKO JAN  43

MUTER MELA  6 

ORBITOWSKI JANUSZ  121

 

PACIOREK STANISŁAW  68

PAŁUCHA JACEK  111 

PANEK JERZY  95

PAUTSCH FRYDERYK  70

PESKÉ JEAN  11 

PIEŃKOWSKI IGNACY  30 

PŁÓCIENNIK HENRYK  116 

POUSTOCHKINE BASILE  25, 71

PRONASZKO ZBIGNIEW   67

ROSSOWSKI WŁADYSŁAW  62

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  23, 61

SCHRETER ZYGMUNT  26 

SETKOWICZ ADAM  20, 55

SIENICKI JACEK  102

SŁABIAK JULIUSZ  57 

SPOHLER JACOB JAN COENRAAD  60 

SROKA JACEK  113 

STANISŁAWSKI JAN  22

STUDNICKI JULIUSZ  98

SZANCENBACH JAN  105, 106 

SZAŃKOWSKI BOLESŁAW  41 

ŚLEWIŃSKI WŁADYSŁAW  1, 32 

ŚWIERZY WALDEMAR  112, 114

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  3, 86, 87 

WEISS WOJCIECH  52 

WEISS ZW. ANERI IRENA  39 

WITKIEWICZ STANISŁAW  24

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  49 

ZIEMSKI JAN  122 

ZUCKER JAKUB  37, 81, 82 

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl
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