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1
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Wieśniacy z okolic Sandomierza, 
1854 r.

akwarela, papier, 22 × 18 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Gerson 185 (4)
na odwrocie orzeczenie biegłego sądo-
wego dra Stanisława Dąbrowskiego z dn. 
10.XII.1963 r.

Kompozycja reprodukowana w:
Costumes Polonais: dessinés d’aprés 
nature par Gerson, Lithographiés par 
E. Desmaisons, A Varsovie: Publié par 
Daziaro [1855], tabl. 7 z podpisem: 
Z okolic Sandomierza [litogr.]

Literatura:
Vetulani, Wojciech Gerson, Warszawa 
1972; K. Molendziński, Wojciech Gerson 
1831–1901, Warszawa 1939; A. Jacher-
-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako 
źródło do badań nad strojem, „Polska 
Sztuka Ludowa” 1975 nr 4., s. 220–221

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 27 000 zł

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po dwu-
letnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. Włochy, 
Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył w polskim 
życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się m.in.: Józef 
Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą Warszawskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego należeli: Edward 
Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon Wyczółkowski. 
Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała mu tytuł 
profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów to 
sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.

Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału 
ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako 
przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas 
„wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone 
w ramach cyklu prace, w tym prezentowana w katalogu akwarela, zostały opublikowane 
w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie Costumes Polonais: dessinés d’aprés nature 
par Gerson, Lithographiés par E. Desmaisons, w którym znalazło się 14 tablic barwnych 
przedstawiających ubiory m. in. z okolic Suwałk, Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw, 
z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. Analogiczna akwarela znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie: Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r., akwarela, 
papier, 20,8 × 16,3 cm w św. passe-partout, sygn. i dat. p. d.: W.Gerson 1854 (por.: 
P. Kopszak, Wojciech Gerson [1831–1901], Warszawa 2007).

Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie 
i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od 
XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o różnym nasileniu i przejawach, aż do połowy 
wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy 
zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących czy 
powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie strojem 
dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków rodzimych 
było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz uświadomioną 
przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza tych, które 
dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego. 

A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem,  
„Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210
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2
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz 
(1869 Wilno – 1927 Wilno)

Żydowska bryczka, 1903 r.

tusz, papier, 24 × 34 cm
sygn. i dat. l. d.: Siestrzencewicz 903

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Uczył się Szkole Rysunkowej w Wilnie, a potem w latach 1888–1894 studiował na ASP 
w Petersburgu u B.P. Willewaldego. Kolejne dwa lata spędził na nauce w Académie Julian 
w Paryżu, potem w Monachium, gdzie podjął naukę w pracowni Józefa Brandta, z którym 
łączyła go serdeczna przyjaźń. Przez krótki okres był mężem córki Brandta – Krystyny, 
jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem. W 1900 przeniósł się do Warszawy, następnie 
do Wilna i Poznania. Uprawiał przede wszystkim malarstwo pejzażowe oraz rodzajowe. 
Był nauczycielem malarstwa, także wykładowcą na uniwersytecie wileńskim. Ilustrował 
książki i czasopisma. Wydał album z reprodukcjami, ukazujący życie na prowincji. Bohusz-
-Siestrzeńcewicz w swojej twórczości malował portrety oraz pejzaże, ale to sceny rodzajowe 
ukazujące codzienne życie w małych miasteczkach i wsiach litewskich były stanowiły 
najczęściej pojawiający się u niego motyw. Obrazy artysty należą do zbiorów muzealnych 
w Wilnie, Płocku w Warszawie, Poznaniu oraz w Pałacu Herbsta w Łodzi.
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3
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Mniszech – dworzanin Zygmunta 
Augusta

ołówek, papier, 13 × 7,5 cm 
w świetle passe-partout
p. g. autorski opis pracy: Mniszech/
dworzanin/Zygmunta/Augusta wojewoda 
sandomier/ski
ubytek papieru w środkowej części po 
prawej, przedarcia

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. 
Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce 
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu 
artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy. Niedługo 
potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stańczyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. 
Po upadku powstania styczniowego, w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję jako 
jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach 1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie 
za swoje prace otrzymywał złote medale na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do Pragi, Budapesztu, 
Włoch. W następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły kolejne wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych 
lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. 
Często na swój sposób interpretował karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym 
intensywną barwą. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami, Matejko tworzył również portrety, 
przedstawi ające zarówno historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już znacznie rzadziej, 
sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. 
Matejko przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. Académie des Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii 
Rafaelowskiej, berlińskiej Akademii Sztuki, oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą do największych polskich 
muzealnych zbiorów.
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4
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Kartki ze szkicownika

3 sztuki: ołówek, akwarela, papier, 
8 × 11 cm w świetle ramy
jedna z prac dwustronna: J. Stanisławski/
wycinek ze szkicownika/za autentyczno-
ścią (nieczytelnie)/dr German

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 8 000 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.

3b (odwrocie)

1

3

2
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5
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Trzej chłopcy w parku, 
przed 1872 r.

akwarela, ołówek, papier, 28 × 42 cm
sygn. u dołu: j Malczewski
na odwrocie okrągła pieczątka z herbem 
Tarnawa i napisem: ze Zbiorów Marji 
Malczewskiej
do pracy dołączona opinia Agnieszki 
Ławniczakowej z dnia 16.11.2007 r.

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

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



8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Józef Piłsudski, po przeczytaniu Regulaminu Firmy Portretowej, zapragnął pozować Witkacemu. 
W tekstach źródłowych odnajdujemy dwie równie przewrotne historie na ten temat. Pierwsza z nich 
opowiedziana jest przez sportretowanego na prezentowanej pracy - Michała Choromańskiego, 
pisarza, który w latach 30. był przyjacielem Witkacego i częstym uczestnikiem „narkotycznych 
orgii” artysty. Wedle podań autora „Zazdrości i Medycyny”, Witkacy dostał się do marszałka 
dzięki wstawiennictwu znajomych. Z powodu chęci Witkacego, aby upamiętnić Piłsudskiego przy 
urzędowych czynnościach, został umówiony na zbiorową audiencję. W salonie belwederskim, 
gdzie malarz czekał z pozostałymi gośćmi, których było parędziesiąt, była „moc mebli”, jednak 
nikt nie czekał siedząc. Termin wizyty przedłużał się coraz bardziej, a wyprowadzony z równowagi 
Witkacy popadał w coraz większą złość, ze względu na niebywałą nietolerancję na spóźnianie 
się i wszelkie czekanie. Wreszcie gdy Piłsudski ukazał się gościom, Witkacy zanotował nieznaną 
mu cechę fizjonomii marszałka, „mianowicie odległość między górną powieką a brwią było 
nieproporcjonalna, wielka”. Witkacy w złym humorze z powodu „przeczekania” został przedstawiony 
wreszcie politykowi. Malarz „wspomniał Piłsudskiemu (z dworską poniekąd zręcznością) o swych 
krewnych na Litwie, o których wiedział, że są dobrymi znajomymi Piłsudskiego, czy nawet ich 
krewnymi. Tu chciał dodać coś śmiesznego, ale Piłsudski tak się przejął wspomnieniami, że sam, 
zaczął mówić. Witkacy ani rusz przerwać mu nie mógł - a ponieważ nie znosił, kiedy inni mówią 
(bo zawsze i przede wszystkim lubił mówić sam) zepsuł mu się humor najkompletniej. Potem 
Piłsudski odwrócił się i zaczął rozmawiać z kimś innym”. Gdy Witkacy zorientował się, że do 
spotkania z modelem nie dojdzie, został zaproszony na kolację do państwa Piłsudskich, na której 
nie stawił się marszałek. W miarę upojenia pozostawioną na stole specjalnie dla niego wódką, 
artysta zaczął krytykować ówczesnego ministra spraw zagranicznych - Józefa Becka, mimo tego, 
że zawsze był szalenie ostrożny w kwestiach politycznych. Cała historia została opowiedziana 
Choromańskiemu na jednej z narkotycznych orgii: „Pamiętam jak dziś, kiedy wujcio Witkacy mi 
o tym opowiadał. Sterczała mu z nozdrzy watka z kokainą, z mego nosa wystawała watka również. 
Siedzieliśmy obok siebie na tapczanie w mieszkaniu państwa Białynickich w czasie jednej z „orgii”, 
które z udziałem Witkacego odbywały się co najmniej raz na miesiąc.”

Kolejna historia traktująca o spotkaniu Witkacego z Piłsudskim została opowiedziana przez 
zakopiańską przyjaciółkę artysty, Marię Łozińską-Hempel. Według relacji Witkacego, gdy już 
zorientował się, że do bliższego spotkania z marszałkiem nie dojdzie, artysta sportretował żonę 
polityka, Aleksandrę. „Rozmawiając w czasie pozowania, marszałkowa zapytała mnie, jakie miałem 
widzenia po zażyciu sławnego pejotlu. Gdy jej powiedziałem, że raz nawet widziałem marszałka, 
tak ją i jej asystę to zaciekawiło, że koniecznie chcieli, bym to opowiedział. Broniłem się, ale 
ona tak nalegała iż opowiedziałem: „Widziałem Marszałka siedzącego w fotelu, a nad nim stał 
pochylony jak cień, jak ten zły duch – Prystor. Nagle oko marszałka zaczęło rosnąć, powiększać się 
i wylatywać i wreszcie, jak ten pocisk, wyleciało, wirując zapadło w ziemię, wyrywając ogromny 
lej. Pobiegłem tam i popatrzyłem, a w leju z tego rozwalonego oka zaczęły wypełzać okropne gady, 
całe kłębowiska okropnych żmij”. Po demonicznej wizji przedstawionej marszałkowej w jednym 
z listów do matki wspominał, że: „Piłsudskiego już chyba teraz (i w ogóle) nie narysuję – to trudno. 
I tak dobrze, że go z bliska widziałem”.

Obydwie niesamowite opowieści podkreślają niezwykły charakter prezentowanego portretu. 
Lata 1928-30 to czas intensywnych narkotycznych eksperymentów. Wizerunek Michała Cho-
romańskiego został wykonany w typie C, czyli według regulaminu Firmy Portretowej: „Typy te, 
wykonane przy pomocy C2H5OH i narkotyków wyższego rzędu […]. Charakterystyka modelu 
subiektywna, spotęgowania karykaturalne tak formalne, jak i psychologiczne niewykluczone. 
W granicy kompozycja abstrakcyjna, czyli tak zwana Czysta Forma”. W wykorzystaniu narkotyków 
przy tworzeniu portretów Witkacy odkrył realizację postulatu Czystej Formy. Narkotyki pozwoliły 
odczuć i zwizualizować dziwność istnienia, będącą u podstaw każdej najistotniejszej aktywności 
człowieka. Częstą kombinacją odurzającą, która oznaczona jest na prezentowanym portrecie jako 
Co + Eu, było połączenie kokainy z eukodalem – pochodną morfiny wywołującą stan euforii. Sam 
Witkacy uważał kokainę za jeden z najgorszych używek. Irena Jakimowicz obala mit narkomani 
Witkacego, tłumacząc, że były to środki potrzebne do „autoanalizy, wiwisekcji własnego ja a potem 
obserwacja rzutowania tego procesu na artystyczny zapis narkotycznego procesu. (…). Wokół 
narkotycznych seansów Witkacego, zwanych żartobliwie przez niego i wtajemniczonych „orgiami”, 
narosła skandaliczna legenda „narkomanii”, którą lubiano się delektować za jego życia i jeszcze 
po wojnie”. Portrety malowane pod wpływem kokainy są w porównaniu z innymi narkotykami 
najbardziej „rozchwiane” poprzez dynamiczny sposób duktu kredki. Prezentowany portret, który 
powstał podczas jednej z wspominanych przez Choromańskiego „orgii”, być może podczas monologu 
Witkacego o spotkaniu z Piłsudskim, należy do jednego z najbardziej ekspresyjnych wizerunków 
wykonanych w typie C w całym dorobku artysty. W opisywanym portrecie dynamizm luźnych kresek 
zupełnie zaciera cechy fizjonomiczne Choromańskiego, upodabniając jego rysy twarzy do oblicza 
Józefa Piłsudskiego. Wysokie czoło, dosadny nos oraz szkicowo zaznaczone wąsy upodabniają 
profil z porteru do postaci marszałka, niż do zawsze gładko ogolonej, nieco okrągłej twarzy pisarza.

6
Stanisław I. Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Michał Choromański po 
rozmowie z Piłsudskim, 25 II 1930

pastel, papier, 67 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany u dołu: Witkacy 
1930 II/T.C+Co+B+Eu/+ NP1 ½ C

Wystawiany:
Prace malarskie Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, Powiatowy Dom Kultury, Nowy 
Targ, sierpień 1957
Wystawa w Opolu 1957, listopad – grudzień 
1957
Wystawa we Wrocławiu, wrzesień – paź-
dziernik 1957
100 portretów „Firmy S.I. Witkiewicza”, 
Stołeczny Dom Kultury, Warszawa, kwiecień 
– maj 1958

Literatura:
Włodzimierz Borowski, Witkacego teoria 
malarstwa, „Życie i Myśl”1963, nr.11/12, 
s. 174 (il.)
Irena Jakimowicz, Formiści, Warszawa 
1985, s. 175 (il.)
Irena Jakimowicz, Witkacy jako malarz, 
Warszawa 1985, poz. 175 (il.)
Katalog zbioru Teodora Białynickiego-Birula, 
Nowy Targ 1957, poz. 98
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939, 
katalog dzieł malarskich w opracowaniu 
Ireny Jakimowicz, Warszawa 1990, s. 109, 
nr kat. 1158, il. 474

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 120 000 – 130 000 zł



W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisławskiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył 
podróże artystyczne do Wiednia, Monachium i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa artysty 
w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”, ponadto 
w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał 
kompozycje formistyczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając groteskową, wręcz demoniczną 
formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy 
powołał do istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały one według ustalonej kwalifikacji 
(typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli 
pomocne były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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8
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Kobieta w zimowym płaszczu, 
1916 r.

ołówek, papier, 18 × 8 cm
w świetle passe-partout
dat. p. g.: Moskwa 916/12
na odwrocie pieczątka ze spuścizny 
z numerem 2C10

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

7
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Paprotki, 1908 r.

ołówek, papier, 26 × 36,5 cm 
w świetle passe-partout
u dołu: Paprodki oraz dat.  
śr. l.: 28.2/908.
na odwrocie pieczątka ze spuścizny 
z numerem 2E03

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edukację artystyczną kontynuował w akademii monachijskiej w latach 
1890–93 u O. Seitza oraz w prywatnej pracowni Ažbego (studiował tam m.in. z E. Okuniem i M. Trzebińskim). Uczył się również w Wiedniu 
oraz w szkole artystycznej we Wrocławiu w latach 1893–96. Na stałe mieszkał w Warszawie, gdzie wystawiał w TPSP z ugrupowaniem 
artystycznym Pro Arte. W 1921 roku został profesorem w nowopowstałej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona w Warszawie. Był 
pejzażystą, malarzem aktów, ciekawych widoków miejskich oraz scen rodzajowych. Niezwykle cenne są widoki miast – Gdańska, Krakowa, 
Lublina – przedstawiające zabytki architektury oraz miejskie zaułki z dokumentacyjną dokładnością. Sawiczewski był również doskonałym 
portrecistą, dzięki wnikliwej obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najciekawsze cechy osobowe. Jako rysownik współpracował 
z Tygodnikiem Ilustrowanym; ilustrował też książki dla wydawnictw lwowskich.
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Studiował u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej, a następnie kontynuował 
je w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. W latach 1883–1885 
uzyskał prywatne stypendium i wyjechał do Monachium gdzie kształcił się w Akademii Sztuk 
Pięknych oraz w prywatnej pracowni Józefa Brandta. Jego obrazy cieszyły się niezwykłą 
popularnością na monachijskim rynku sztuki, mówiono że „zbywał je na stalugach licznym 
niemieckim Kunsthandlerom”. W 1886 roku wrócił do Warszawy, gdzie podjął współpracę 
z „Tygodnikiem Ilustrowanym”. Malował przede wszystkim obrazy o tematach historycznych, 
sceny z kampanii napoleońskiej, potyczki i biwaki żołnierskie. Z wyjątkową wirtuozerią 
tworzył sceny rodzajowe, na których uwieczniał wieś i warszawskie ulice.

9
Stanisław Wolski
(1859–1894)

Zaloty, 1887 r.

akwarela, gwasz, papier, 32 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Stanisław Wolski/1887

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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10
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Kościół w Mikuszowicach, 1913 r.

akwarela, papier; 96 × 132 cm
sygn. i dat. l. d.: JFałat Bystra 1913

Opisywany:
J. Malinowski „Julian Fałat”, Warszawa 
1985, s. 51

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja: 150 000 – 160 000 zł

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

Wśród akwarel Juliana Fałata, oprócz portretów i pejzaży, można odnaleźć 
również malarskie zapiski architektury sakralnej. Artysta uwieczniał wiejskie 
drewniane kościoły m. in. w Osieku (1906, 1915) oraz Łodygowicach 
(1918). Szczególne miejsce w tym obrębie zajmował kościół św. Barbary 
w Mikuszowicach Krakowskich, który to obiekt Fałat uczynił tematem swoich 
akwarel kilkukrotnie, w 1911, 1912 i 1913 r. Analogiczna pod względem 
perspektywicznego ujęcia bryły kościoła św. Barbary jest praca, znajdująca się 
w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, wykonana dwa lata wcześniej od 
prezentowanej w katalogu akwareli, jednakowoż mniejsza w formacie – „Kościół 
w Mikuszowicach”, 1911 r., akwarela, papier, 68 × 95 cm, sygn. i dat. l. d.: 
J.Fałat/Bystra 1911, nr inwent.: MGB/SZ 1516 (por.: J. Malinowski, „Julian 
Fałat”, Warszawa 1985, il. 108. W prezentowanej wersji z 1913 r. artysta 
zdecydował się na większy format oraz zrezygnował z namalowania tłumu 
wiernych w barwnych strojach na rzecz jednej postaci, zdejmującej kapelusz 
w geście przywitania. W akwarelach uwieczniających zabytki architektury sakral-
nej wspólny jest środek budowania nastrojowości za pomocą efektów świetlnych, 
w których, cytując za Jerzym Malinowskim: „refleksy słoneczne, cienie drzew, 
wykonywane rozwodnionymi silniej akwarelami tworzą niespokojną, migotliwą 
strukturę wzajemnie przenikających i zlewających się przypadkowych plam” 
(J. Malinowski „Julian Fałat”, Warszawa 1985, s. 51).
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11
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu

akwarela, papier, 46 × 60,8 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
z 17. lutego 1944 r. wydane przez 
prof. dr Feliksa Koperę

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 44 000 – 50 000 zł

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

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

Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 19.06–21.09.2014,  
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, s. 48–50 [kat. wyst.]
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12
Feliks Topolski
(1907 Warszawa – 1989 Londyn)

Zagłoba, 1934 r.

piórko, tusz, akwarela, papier, 
28,5 × 20,5 cm w świetle passe–partout
sygn. monogramem wiązanym 
i dat. p. d.: FT 34

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 600 zł

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. Założyciel Loży Malarskiej 
skupiającej uczniów właśnie T. Pruszkowskiego. Bywalec warszawskich salonów i kawiarni 
artystycznych, ilustrował „Skamandra” i „Wiadomości Literackie”. W 1935 r. wyjechał do 
Londynu gdzie relacjonował obchody jubileuszu Jerzego V dla „Wiadomości Literackich”. 
Szybko zdobył uznanie i popularność. Ilustrował książki m.in. G. Bernarda ShaIna „Good 
King Charles’s Golden Days” czy „Portraits of GBS”. Dokumentował w prasie wydarzenia 
II wojny światowej “Britain in Peace and War” (1941), “Russia in War” (1942) i “Three 
Continents 1944–45” (1946). Od 1975 roku pracował nad „Pamiętnikiem stulecia” (Memoir 
of the 20th Century) w swojej pracowni. Na olbrzymich tekturach malował swego rodzaju 
zapis najważniejszych wydarzeń epoki. Do 1989 roku powstało 200 metrów bieżących 
obrazu o wysokości 6 metrów, wypełnionego setkami scen, postaci i twarzy, wśród których 
znajdują się także wizerunki Tadeusza Pruszyńskiego oraz generałów Sikorskiego i Andersa. 
Feliks Topolski określony został „największym artystycznym kronikarzem naszych czasów”. 
Pozostawił po sobie niezwykle ciekawą spuściznę: rysunki, grafiki a także obrazy sztalugowe 
i ścienne.
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13
Feliks Topolski
(1907 Warszawa – 1989 Londyn)

Zagłoba z Ketlingiem

piórko, tusz, akwarela, papier, 
28 × 21 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: F.T.

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 600 zł
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14
Zofia Atteslander
(1874 Luborzyce – po 1928)

Portret damy, 1909 r.

pastel, papier, 106 × 58 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. śr. p.: ŻO Alteslander /Paris 
1909

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Umiejętności malarskie rozwijała początkowo pod okiem Jacka Malczewskiego w Krakowie, 
przez którego została w 1908 r. sportretowana. Następnie uczęszczała na zajęcia prowadzone 
przez S. Grocholskiego, F. Lenbacha i H. Knirra w Monachium oraz A. Hölzela w Dachau. 
W 1904 r. wyjechała do Wiesbaden, gdzie miała sposobność portretować członków ru-
muńskiej rodziny królewskiej. Pomieszkiwała i tworzyła w Paryżu, Krakowie oraz Berlinie. 
Prezentacja twórczości artystki miała miejsce podczas wystaw organizowanych przez TZSP 
w Warszawie, TPSP w Krakowie oraz Lwowie. Znaczną cześć dorobku Atteslander zajmują 
portrety kobiece malowane przeważnie pastelami, rzadziej olejami, przedstawiające wytworne 
damy w oficjalnych pozach. 
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15
Janina Nowotnowa
(1883 Tarnów – 1963 Kraków)

Kwiaty, 1938 r.

akwarela, ołówek, papier, 35 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Janina Nowotno-
wa/1938

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiowała malarstwo w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie, grafiki zaś uczyła 
się u L. Tyrowicza. W 1945 r. zamieszkała w Krakowie. Uczestniczyła w wielu wystawach 
zbiorowych zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Krakowie, Warszawie i Lwowie, 
biorąc udział w ekspozycjach organizowanych przez TPSP, TZSP i ZPAP. Jej prace były 
również pokazywane publiczności w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech oraz Austrii. 
Wielokrotne indywidualne prezentacje twórczości artystki miały miejsce w Krakowie, Lwowie 
oraz Warszawie, m.in. w salonach Cz. Garlińskiego (1931 r.) i H. Koterby (1938 r.). Tworzyła 
zarówno w technice olejnej, jak i akwareli, przedstawiając przede wszystkim martwe natury, 
studia kwiatów i pejzaże, czasem także portrety. Prace graficzne artystki, ujawniające wpływy 
twórczości W. Skoczylasa, zdominowane były natomiast widokami miast. 
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16
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Zamek w Niedzicy, 1913 r.

akwarela, papier, 65 × 81 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: J Fałat Niedzica 1913

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 85 000 zł

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

Jako wybitny pejzażysta, Julian Fałat wiele podróżował w poszukiwaniu plenerów, skąd 
przywoził wspomnienia uwiecznione na akwarelach. W obszarze zainteresowań artysty były 
krajobrazy górskie, także ze sztafażem w postaci malowniczych wyrastających na wzgórzach 
zamków. Fałata nie tylko interesowały zagraniczne widoki z Tyrolu, dużą estymą darzył 
rodzime góry. Wielokrotnie wyjeżdżał w Tatry, bywał również w Pieninach, skąd przywiózł 
kompozycje powstałe w Niedzicy i Czorsztynie. Jeden ze swoich pobytów w Pieninach 
relacjonował w liście do córki z dn. 25.10.1928 r. (zob. I. Purzycka, Julian Fałat. Życiorys 
pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153). „Lista motywów plenerowych, po jakie sięgał 
jest dość duża. Jest ona efektem nie tylko ciekawości świata i wrażliwości na jego walory, 
zamiłowania Juliana Fałata do podróżowania w „towarzystwie” pędzla, kasety z farbami 
i jakiegoś malarskiego podłoża, ale także wyrazem wytrwałego dążenia do utrwalania potęgi 
i zmienności form krajobrazowych oraz nastrojów natury” (I. Purzycka, Julian Fałat. Życiorys 
pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153).
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17
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Bażant

pastel, gwasz, papier, 74,5 × 49,5 cm 
w świetle ramy
sygn. u dołu: F. Pautsch

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 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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18
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Portret mężczyzny w kapeluszu

akwarela, papier, 53 × 42 cm
sygn. l. d.: JFałat

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

Julian Fałat był człowiekiem przyjacielskim 
i otwartym, łatwo nawiązywał kontakty (…) 
Nie stronił od zawierania znajomości ze zwy-
kłymi ludźmi, swoimi dalszymi i bliższymi 
sąsiadami. Dowodem serdecznych stosun-
ków 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

Sztuka portretowa Juliana Fałata to wyraz 
trafnego charakteryzowania ludzkich 
postaci. W większości wykonane w tech-
nice akwarelowej znakomicie wykorzystują 
specyficzne cechy tego medium, gdzie raz 
położone plamy barwne, płynnie rozlewające 
się po papierowym podłożu, przenikają po-
szczególne płaszczyzny i nadają ostateczne 
kształty portretowanym postaciom. Obok 
dyferencyjnych zestawień kolorystycznych 
istotnym czynnikiem modelującym po-
szczególne twarze i sylwetki jest światło, raz 
rozproszone, eteryczne i delikatne, innym 
razem ostre, silnie skontrastowane.

Julian Fałat – życiorys pędzlem  
malowany, red. I. Purzycka,  

Bielsko-Biała 2017, s. 70

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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19
Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Polowanie Diany, 1934 r. 

pastel, papier, 32 × 38,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: W Borowski/1934

cena wywoławcza: 36 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 48 000 zł

Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach 
1905–1909 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jed-
nocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki 
wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując 
dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie 
do kraju zamieszkał w Warszawie. W latach 1927–1933 sprawował posadę profesora 
w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią bardzo aktywną w środowisku artystycznym. 
Przynależał do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski był 
artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym. 
Tworzył również w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów oraz ilustracji. 
Ponad to współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską jako scenograf. Jego 
prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

Elementy klasycyzmu pojawiają się w twórczości większości członków Rytmu, a w szcze-
gólności w pracach założycielskiej grupy. Są charakterystyczną cechą malarstwa Wacława 
Borowskiego (…). Jednakże klasycyzm rytmistów różni się zasadniczo od tego, co mogliśmy 
obserwować wcześniej. Husarski pisze: „różni się tym między innymi, że wzorem jest teraz 
sztuka wczesnych okresów klasycznych: wczesnego odrodzenia, po trosze Grecji przed 
idjaszowskiej (…). u Borowskiego łączy się on z dążnością do harmonijnej, bardzo zrówno-
ważonej i bardzo dekoracyjnej kompozycji brył i kolorów, chwilami z lekka przypominając 
spokojną i jasną twórczość Poussaina.”

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm:  
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,  

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 151.

Borowski reprezentował klasycyzujący nurt w polskim malarstwie lat 20. I 30., jednocześnie 
określił swój własny styl doskonale wyrażający estetykę dwudziestolecia międzywojennego. 
W latach przynależności do rytmistów szczególne więzi przyjaźni łączyły go z Eugeniuszem 
Zakiem. Opracowywali podobne motywy o idyllicznym wyrazie, lirycznym nastroju i ale-
gorycznych treściach.  Podobnie również stylizowali pejzaż i postaci ludzi, redukując rysy 
twarzy (…) Borowski stosował pastelową kolorystykę. Formy wydobywał poprzez subtelny 
światłocieniowy modelunek. (…) W jego przedstawieniach pojawiają się również wątki 
mitologiczne, alegorie pór roku i etapów życia ludzkiego…

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm: 
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, 

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 173–174.
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20
Henryk Kuna
(1879 Warszawa – 1945 Toruń)

Dziewczyna, 1944 r.

gwasz, akwarela, papier, 34 × 28,5 cm
sygn. i dat. l. d.: H Kuna 1944

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

Rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia, ważki reprezentant grupy „Rytm”. Zmysł artystyczny 
kształcił pod bacznym okiem Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(1902-1904). Umiejętności rzeźbiarskie i swój warsztat dopracowywał kontynuując nauki 
w Paryżu. Jako dojrzały artysta był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach 
zagranicznych (I nagroda na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 
1924, srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Religijnej w Padwie, 1931), jak 
i w kraju (szereg nagród prezesa Rady Ministrów na Salonach organizowanych przez Instytut 
Propagandy Sztuki). W 1931 r. Kuna otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta 
w uznaniu całokształtu swojego dorobku artystycznego. Pełnił również nobilitującą funkcję 
kierownika Katedry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na 
ouevre Kuny składały się przede wszystkim portretowe prace rzeźbiarskie o szlachetnych, 
ujawniających cechy klasycyzujące obliczach. Pod względem formy charakterystyczne dla 
prac rzeźbiarza były łagodne przejścia między elementami i miękki modelunek. 
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21
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 
Szklarska Poręba)

Gorejące serce

autolitografia, papier, 
13 × 16 cm w świe-
tle passe-partout

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
estymacja: 
2 000 – 2 200 zł

22
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Boży śpiewak

autolitografia, papier, 16 × 13 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WH

cena wywoławcza: 1 100 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 200 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczół-
kowskiego 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 tra-
dycje 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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23
Konstanty Brandel
(1880 Warszawa – 1970 Paryż)

Na chmurach, ok. 1913 r.

akwaforta, akwatinta, sucha 
igła, 10 × 13 cm (odcisk płyty), 
11,5 × 14,5 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Brandel poniżej 
ołówkiem: 23–25, poniżej pieczęć

cena wywoławcza: 700 zł ●
estymacja: 1 100 – 1 300 zł

W latach 1900-1903 studiował malarstwo 
w krakowskiej ASP, kształcąc się w pracow-
niach L. Wyczółkowskiego, J. Unierzyskiego 
i J. Mehoffera. W 1904 roku wyjechał do 
Paryża, gdzie pozostał i tworzył do końca 
swojego życia. W dziedzinie grafiki stał 
się niekwestionowanym mistrzem. Artysta 
tworzył głównie w technice akwaforty, 
akwatinty oraz suchej igły, czasem też 
wykorzystywał drzeworyt. Jego kompozycje, 
często niezwykle ekspresyjne, przybierały 
surrealistyczno-symboliczny charakter. Prace 
artysty znajdują się w licznych polskich 
i zagranicznych zbiorach, m.in.: w British 
Museum w Londynie, Muzeum Watykań-
skim i Bibliotheque Nationale w Paryżu.

24
Artur Markowicz 
(1872 Kraków –1934 tamże)

Mężczyzna w meloniku

ołówek, papier, 19 × 16 cm 
na odwrocie szkice dwóch głów 
oraz pieczęć: Dr. M. LEINKRAM/ 
b. I. SEKUNDARYUSZ/ Szpital Św. 
Łazarza/ w Krakowie 

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 600 zł 

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, związany głównie z krakowskim środowiskiem 
artystycznym. Studiował w Krakowie, w Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem L. Lofflera, 
W. Łuszczkiewicza, F. Cynka i J. Matejki. Następnie od 1896 roku studiował w Akademii 
monachijskiej, a od 1900–1903 roku w Paryżu w École des Beaux-Arts. Swoje prace 
prezentował na Salonach Towarzystwa Artystów Francuskich a także na Salonie Jesiennym. 
W 1904 roku wrócił do Krakowa, gdzie otworzył swoją pracownię artystyczną na Kazimierzu. 
W miedzy czasie wiele podróżował m.in. do Włoch, Wiednia, Holandii, Belgii i Jerozolimy. 
Był członkiem krakowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP. Pełnił funkcję honorowego 
prezesa Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. Markowicz zyskał sławę 
jako znakomity rysownik i kolorysta. W swoich pracach posługiwał się przede wszystkim 
techniką pasteli, rzadziej sięgał po olej. Początkowo artysta przedstawiał krajobrazy miejskie 
oraz pejzaże - inspiracje czerpał z licznych podróży. Z czasem w jego twórczości zaczęły się 
pojawiać coraz to liczniejsze portrety oraz sceny rodzajowe o tematyce żydowskiej. Obrazy 
Markowicza znajdują się w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego oraz Historycznego, 
a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.
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25
Marino Lusy

(1880 Triest – 1953 Montreux)

Portret damy

litografia, papier, 54 × 38 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Lusy oraz 
poniżej 21/30

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

26
Marino Lusy
(1880 Triest – 1953 Montreux)

Młoda dziewczyna ze wstążkami 

litografia, papier, 54 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Lusy oraz p. d.: Jeune fille aux 
rubans

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Artysta malarz, grafik pochodzenia włoskiego. Studia artystyczne 
odbył w Paryżu oraz w Monachium. Odbył liczne podróże artystyczne, 
z których czerpał liczne inspiracje. Tworząc w technikach graficznych 
najczęściej wykorzystywał motywy z Brugii, Triestu, Konstantynopola, 
ukazując pejzaże oraz charakterystyczne motywy architektoniczne 
tych miejsc. 



27
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Widok na plac św. Marka

litografia, papier, 25 × 34,5 cm
sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 1 600 zł ●
estymacja: 2 200 – 2 500 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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28
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –  
1950 Kraków)

Siedząca

węgiel, papier, 42 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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29
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Grupa dzieci, 1955 r.

węgiel, papier, 55 × 73,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: L.Lille 55

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 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 rozpaczające”). 
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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30
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Nad rzeką – motyw pejzażowy 
z Zebrzydowic, ok. 1920 r.

akwarela, papier, 34,5 × 24,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem l. d.: WW

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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31
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

W górach

akwarela, papier, 38 × 52 cm
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

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

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



36 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

32
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Góry zimą

pastel, papier, 23,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: W Serafin

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

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem 
F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, 
malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki 
stały się tematem licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy 
widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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33
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Zamarznięty potok, 1944 r.

akwarela, papier, 34 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. l. d.: Rafał Malczewski./ 
Morin Heights./I-44

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł 
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie 
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował 
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także 
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim 
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidual-
nych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. 
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za 
swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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34
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Nad stawem

tusz, papier, 62 × 48 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: Peské.

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 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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35
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Chata

tusz, akwarela, gwasz, papier, 
46 × 61 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Peské.

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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36
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Włóczęga

miękki werniks, papier, 14,7 × 8,2 cm 
(odcisk), 15,5 × 9 cm w świetle passe-
-partout
Praca pochodzi z albumu La porte 
Lourde. Poémes en prose de René 
Morand, dessins hors-texte par Eugéne 
Zak wydanej w Paryżu w 1929 roku przez 
Galerie Zak.
Analogiczna praca reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 2, 
str. 220

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

37
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Koncert

miękki werniks, papier, 11,2 × 13,1 cm 
(odcisk), 13 × 15 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi z albumu La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 
hors-texte par Eugéne Zak wydanej w Paryżu 
w 1929 roku przez Galerie Zak.
Analogiczna praca reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 7, str. 221

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie 
kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm, 
paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował 
portrety oraz wykonywał sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej atmosferze. 
Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych 
przedstawień był arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę artysty wpływ 
miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, 
Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.
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38
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret Antoniego Teslara

węgiel, kredka, papier, 35 × 35 cm
sygn. oraz dedykacja l. d.: Drogiemu 
A.Teslarowi/w dowód (…) przyjaźni/leopo. 
Gottlieb

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

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

Antoni Teslar  
(1898 Krzeszowice – 
1972 Warszawa)
Studia malarskie 
podjął w 1917 roku 
w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. 
Naukę przerwał po 
wstąpieniu do Legio-
nów polskich. Studia 
kontynuował w 1921 
roku w krakowskiej 
ASP u W. Weissa 
i S. Kamockiego. 
W latach 1926-29 
będąc w Paryżu uczył 
się w Conservatoire 
National des Arts et 
Métiers. Zajmował się 
malarstwem sztalugo-
wym i emalierstwem, 
na polu którego zdo-
bywał wiele nagród 
i wyróżnień. Wiele 
podróżował, między 
innymi do Maroka, 
Włoch i Hiszpanii. 
Niestety cały dorobek 
artystyczny Teslara 
uległ zniszczeniu 
podczas wojny. Po 
wojnie zwrócił się ku 
tematyce związanej 
z Dolnym Śląskiem 
i Mazurami. Był człon-
kiem Grupy Zachęta. 
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40
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje ludowe z regionu kujawskiego – tablica 28

litografia kolorowana, papier, 48,5 × 38 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki
Analogiczna praca reprodukowana w: Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe Kraków 2008, nr V.I.4. str. 359, il. 28

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

41
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje ludowe ze Lwowa, plansza nr 12

litografia kolorowana, papier, 47,5 × 37 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu śr. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki

cena wywoławcza: 1 100 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

39
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje z regionu krakowskiego – tablica 2

litografia kolorowana, papier, 49 × 38 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki
Analogiczna praca reprodukowana w: Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe Kraków 2008, nr V.I.4. str. 359, il. 2

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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42
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Na balkonie, 1915 r.

gwasz, papier, 7,5 × 22,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: Z. Stryjeńska 
1915

cena wywoławcza: 400 zł ●
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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43
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Wścibinos

akwarela, tusz, ołówek, papier, 
35 × 25 cm, sygn. p. d.: jms.
w obrębie kompozycji autorskie opisy 
dotyczące stroju
przedarcie arkusza

Kostium przeznaczony był dla postaci 
Wścibinosa granego przez Kazimierza 
Biernackiego do spektaklu „Sędzia 
w potrzasku” w Teatrze Klasycznym 
w Warszawie (data premiery 28 maja 
1959).

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej aka-
demii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi 
czasopismami, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami 
i kostiumami dla teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. 
Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci oraz 
kolorystyka z przewagą brązów.
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44
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Pani Żandarmowa

akwarela, tusz, ołówek, papier, 
35 × 25 cm
sygn. p. d.: jms.
w obrębie kompozycji autorskie opisy 
dotyczące stroju

Kostium przeznaczony był dla postaci Pani 
Żandarmowej granej przez Halinę Dro-
hocką do spektaklu „Sędzia w potrzasku” 
w Teatrze Klasycznym w Warszawie (data 
premiery 28 maja 1959).

cena wywoławcza: 1 100 zł ●
estymacja: 1 800 – 2 200 zł
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45
Malarz polski
(XIX/XX w.)

Studia róż

pastel, tektura, 69 × 57 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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46
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwiaty

akwarela, gwasz, papier, 24,5 × 36 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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47
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Koń

węgiel, papier, 26 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: JPotrzebowski

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 5 500 zł

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej 
ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, 
Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pień-
kowskiego. Swoje malarstwo utrzymywał 
w nurcie realistycznym. Malował pejzaże, 
portrety, martwe natury, a także sceny ba-
talistyczne i rodzajowe. Inspiracji dostarczyły 
mu dzieła poezji i polskiej literatury takie 
jak Trylogia Henryka Sienkiewicza. W jego 
pracach częstym motywem były konie, które 
pojawiały się w kompozycjach przedstawia-
jących sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 
roku członek grupy „Zachęta”. Jego prace 
były pokazywane na wielu polskich oraz 
zagranicznych wystawach. W 1970 roku 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych odbyła się wielka monograficzna 
wystawa prac artysty.

48
Maurycy Trębacz 
(1861 Warszawa – 1941 Łódź)

Portret mężczyzny

węgiel, papier, 45,5 × 33,5 cm
sygn. p. d.: M. Trębacz 

cena wywoławcza: 1 600 zł 
estymacja: 2 000 – 2 500 zł 

Uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie swoje malarskie 
umiejętności kształcił pod okiem Wojciecha Gersona oraz Antoniego 
Kamińskiego. Uczył się również w pracowniach Jana Matejki i Wła-
dysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Odbył 
również studia w Monachium u Aleksandra Wagnera i Otto Seitza oraz 
w Paryżu w Académie Colarossi, które ukończył otrzymując srebrny 
medal za pracę Z martyrologii. W 1894 roku zamieszkał w Warszawie, 
a następnie w 1909 roku przeniósł się do Łodzi. W swojej twórczości 
utrzymanej w duchu realistycznym, malował przedstawienia ze scenami 
rodzajowymi, pejzażami i portretami. Artysta bardzo często sięgał po 
motywy żydowskie, ukazując w swych obrazach życie codzienne Żydów 
i to właśnie te przedstawienia przyniosły mu największą sławę. Swoje 
prace wystawiał na wystawach m.in. w Paryżu, Monachium, Chicago, 
Warszawie oraz w Łodzi.



49AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

49
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Dowódca i żołnierze

ołówek, papier, 16,6 × 10,5 cm
l. d.: 22.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 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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51
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Brama Floriańska i Baszta 
Pasamoników, z teki Widoki 

Krakowa, 1926 r.

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

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 – 1 400 zł

52
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad 
Dunajcem – 1946 Kraków)

Dziedziniec Zamku 
Królewskiego  
na Wawelu, z teki 
Widoki Krakowa, 1926 r.

litografia, papier, 
37,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu śr. d.: JG.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 – 1 400 zł

50
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad 
Dunajcem – 1946 Kraków)

Biblioteka Jagiellońska, 
z teki Widoki Krakowa, 
1926 r.

litografia, papier, 
32,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: 
J.Gumowski

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 – 1 400 zł

W latach 1902–1909 studiował pod kierunkiem Józefa Mehoffera oraz Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii. W czasie studiów 
podjął pracę w krakowskim Muzeum Narodowym, gdzie zajmował się inwentaryzacją zabytków. Po otrzymaniu stypendium Czartoryskich 
wyjechał w podróż artystyczną kolejno do Włoch, Monachium i Paryża. W okresie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów. Na 
początku swojej artystycznej kariery artysta zwracał się ku przedstawieniom pejzaży i tematyce religijnej. W czasie jego służby w Legionach 
uwieczniał wizerunki Józefa Piłsudskiego i innych dowódców. Zasłynął przede wszystkim jako autor przedstawień architektonicznych. 
Wykonał realistyczne studia rekonstrukcyjne Krakowa z 1 połowy XVIII wieku, Warszawy z XVII w. oraz dawnego Biecza i Tarnowa. Tworzył 
w wielu technikach oleju, akwareli, rysunki ołówkiem i piórkiem oraz litografii. Artysta zajmował się również ilustracją książkową.



51AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

53
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Kościół św. Andrzeja w Krakowie, 
z teki Kraków, 1926 r.

litografia barwna, papier, 37 × 30 cm 
(odcisk płyty), 38,5 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: SF

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 600 – 800 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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54
Stanisław 
Szwarc 
(1880–1953 
Kraków)

Żuraw gdański

autolitografia, 
papier, 26 × 36 cm 
(kompozycja)
37,5 × 53 cm 
(arkusz), opisany 
i sygnowany ołów-
kiem:  l. d.: Żuraw 
Gdański (autolitogr.);  
p. d.: St.Szwarc 

cena wywoławcza: 
350 zł ●
estymacja: 
700 – 1 000 zł

55
Stanisław 
Szwarc 
(1880–1953 
Kraków)

Port rybacki

autolitografia, 
papier, 25 × 35 cm 
(kompozycja)
33,5 × 41,5 cm 
(arkusz), opisany 
i sygnowany 
ołówkiem:  l. d.: 
„Port rybacki”; p.d.: 
St.Szwarc 

cena wywoławcza: 
350 zł ●
estymacja: 
700 – 1 000 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył ukończywszy studia w 1909 r. na krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz Towarzystwa Artystów Grafików. 
Uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś pierwsza 
indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w 1931 r. w warszawskim Salonie prowadzonym przez Czesława 
Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował stanowisko profesora na krakowskiej ASP.
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57
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Akt siedzącej

węgiel, papier, 46 × 36 cm 
sygn. p. d.: J.Wojnarski

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

56
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Akt

węgiel, papier, 46 × 36 cm 
sygn. p. d.: Wojnarski

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, 
J. Stanisławskiego i L. Wyczół-kowskiego, którzy w znacznym 
stopniu wpłynęli na jego twórczość. W latach 1904–1905 
odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pra-
cowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 był profesorem 
krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, 
„Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu 
wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł 
stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać 
w nich wyraźny wpływ szkoły Jana Stanisławskiego. W jego 
niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca zajmują także liczne 
przedstawienia aktów oraz portretów, w których sylwetki swych 
modeli kształtował subtelną kreską.
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58
Bencion (Benn) 
Rabinowicz 
(1905 Białystok – 
1989 Paryż)

Teka Benn, wydawnictwo 
Louis Hautecoeur, Paryż 
1964 r.

Kompletna teka zawiera 
14 barwnych litografii; 
wymiar 24 × 32 cm 
(kompozycja),
56 × 42,5 cm (wymiar 
arkusza), każda z prac 
sygnowana na płycie: Benn

Spis litografii:
1. Kopista w Luwrze
2. Hołd dla Rembrandta
3. Dolne Alpy
4. Brama
5. Przebudzenie     
6. Prowansja
7. Arbuz
8. Fiołkowy turban
9. Pont d’Iéna
10. Pasiasta
11. Zakręt 
12. Biały koń
13. Pont de la Concorde
14. Akt w słońcu

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

1 2

3 4

5 6

7

Malarstwa i rysunku uczył się już od 12 roku życia w białostockiej pracowni Mikołaja 
Dadyjasa. W 1929 roku otrzymawszy stypendium, wyjechał do Paryża, gdzie już 
pozostał na stałe. Kształcił się w pracowni Fernanda Légera. Uczestniczył w paryskich 
wystawach. Związany z École de Paris. W swojej twórczości malował przedstawienia 
kobiet oraz martwych natur, czasem też sięgał po motywy krajobrazów. Jego prace 
pokazywano na wystawach w Paryżu, Lyonie, Białymstoku.
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59
Adam Styka 
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Wacyf Boutros-Ghali 
(1878–1958)

Rozsypane perły (Les Perles 
Éparpillées), wyd. Paryż, M.Chuilliat, 
10 lutego 1923 r.

Książka z 15 fotograwiurami autorstwa 
Adama Styki, każda sygnowana na 
kamieniu, przekładane bibułką japońską 
z drukowanym tytułem
wym. ok. 13,3–13,8 × 16,2–16,8 cm 
(wymiar kompozycji), papier czerpany
egzemplarz numerowany 104/500 

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł



57AUKCJA PRAC NA PAPIERZE



58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

62
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Myśliwiec

drzeworyt, papier, 19,8 × 14,8 cm 
(odcisk płyty), 20,5 × 16 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

63
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Przy źródle

drzeworyt, papier, 20,1 × 15 cm 
(odcisk płyty), 21 × 16 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

60
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Pustelnik

drzeworyt, papier, 19,9 × 14,5 cm 
(odcisk płyty), 21 × 16 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

61
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Łowy

drzeworyt, papier, 20,3 × 15 cm 
(odcisk płyty), 21 × 16 cm 

w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Prace pochodzą z książki Stefana Żerom-
skiego Puszcza Jodłowa wydanej przez 
J. Mortkowicza w Warszawie w 1926 r. 
Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas, 
Warszawa 2015, nr. kat. 117, 118, 119, 
120, s. 233, (il. s. 232)
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64
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Inicjały, (4 sztuki) 

Inicjał H – Góry;  
Inicjał Z – Zamek olrawski; 

Inicjał A – Dziewczyna 
płacząca; Inicjał B – Zbójnik  

z ciupagą

drzeworyt, papier, 6 × 5,5 cm  
(odcisk płyty), 6,5 × 6,5 cm  

w świetle passe-partout

Prace pochodzą z książki Jana Kaspro-
wicza Taniec Zbójnicki wydanej przez 

J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r. 
Analogiczne prace reprodukowane: 

Maryla Sitkowska, Władysław Skoczy-
las (1883–1934), Warszawa 2015,  

nr. kat. 161, 164, 168, 170,  
il. s. 241–242

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

65
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Kompozycje (4 sztuki)

Zbójnik ze strzelbą, Drzewo, 
Mogiłka, Szubienice

drzeworyt, papier, 
8,6–9,5 × 8,6–9,8 cm  

(odcisk płyty), 9–10,5 × 9,5–11,5 cm 
w świetle passe-partout

Prace pochodzą z książki Jana Kaspro-
wicza Taniec Zbójnicki wydanej przez 

J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r. 
Analogiczne prace reprodukowane: 

Maryla Sitkowska, Władysław Skoczy-
las (1883–1934), Warszawa 2015,  

nr. kat. 162, 167, 166, 169,   
il. s. 241

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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66
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Zbójnicy pod zamkiem

drzeworyt, papier, 20,6 × 25,7 cm 
(odcisk płyty), 24 × 29 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi z książki Jana Kasprowi-
cza „Taniec Zbójnicki” wydanej przez
J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r. 
Analogiczna praca reprodukowana: 
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas 
(1883–1934), Warszawa 2015, 
poz. 171, s. 242

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

W latach 1900–4 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę grafiki artystycznej 
w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”. Początkowo 
uprawiał rzeźbę i malarstwo, a w późniejszym czasie poświęcił się grafice wypracowując 
własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego drzeworytu. Stworzył 
ok. 200 drzeworytów i ok. 100 rycin wykonanych innymi technikami. Po 1920 roku 
powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie a także malownicze 
widoki z włoskich podróży do Toksanii.
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67
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Taniec zbójnicki, 1945 r.

akwarela, gwasz, papier, 40 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. z lewej: Maja/Berezowska/Sv.45

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. 
W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała 
się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.
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68
Irena Nowakowska-Acedańska
(1906 Lwów – 1983 Gliwice)

Gliwice, kościół Wszystkich 
Świętych od ul. Wieczorka, 
1970 r.

akwarela, papier, 42,5 × 30 cm 
w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: I. NOWAKOW-
SKA/1970-ACEDAŃSKA oraz l. d.: GLIWI-
CE KOŚĆ. W. ŚW. OD UL. WIECZORKA

cena wywoławcza: 650 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 800 zł

69
Antoni Kierpal

(1898 Łódź – 1960 tamże)

Gdańsk, 1957 r.

akwarela, gwasz, papier, 24 × 34 cm 
w świetle passe–partout

sygn. i dat. l. d.: An Kierpal 1957 Gdańsk

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Absolwentka Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie, 
uczennica Sichulskiego i Tyrowicza. Uprawiała malar-
stwo sztalugowe oraz dekoracyjne grafikę warsztatową 
i użytkową, a także projektowała witraże. W jej twórczości 
malarskiej i graficznej dominują motywy architektoniczne 
z rodzinnego Lwowa, Krakowa, Krzemieńca czy Gliwic, 
gdzie zamieszkała po wojnie. Obecnie jej prace znajdują 
się w wielu muzeach w kraju i za granicą.

Ukończył Szkołę Rysunków i Anatomii Sz. Andrzejewskiego w Łodzi. W latach 1920-1922 studiował malarstwo ścienne u prof. Jarczewskiego 
w Poznaniu. Następnie uczył się prywatnie malarstwa u M. Trębacza (1926-1930), przez którego został skierowany na dalsze studia do 
Monachium. Specjalizował się w szeroko pojętym malarstwie krajobrazowym. W latach 1922-1939, w poszukiwaniu motywów do swych 
obrazów, regularnie wyjeżdżał do Gdyni i na Hel. Od 1934 roku miał własny Salon Sztuki na Helu, gdzie wystawiał swoje prace. Właśnie 
z tego okresu pochodzą pejzaże nadmorskie oraz sceny z życia rybaków, które zawsze malował z natury. Obecnie jego obrazy znajdują się 
w zbiorach muzealnych (m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie) oraz w kolekcjach prywatnych.
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70
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo – 1957 Toruń)

Hel, 1929 r.

akwarela, papier, 34 × 49 cm 
w świetle passe–partout
sygn. i dat. l. d.: Hel 1929/Jamont

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

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej 
szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze 
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem Barbizończyków 
oraz Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się 
z dorobkiem J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych 
pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa. 
Pełną edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 
1928 roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego 
dorobek na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał 
się gwaszem i temperą, po olej i pastel sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza 
widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi na polu 
plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za 
Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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71
Wojciech 
Podlaszewski
(1897 Gniezno – 
1980 tamże)

Podgórz (Kościół 
Świętych 
Apostołów 
Piotra i Pawła 
w Toruniu), 
1928 r.

tempera, gwasz, pa-
pier, 40,5 × 48 cm 
w świetle  
passe–partout
sygn. i dat. l. d.: 
W. Podlaszewski/ 
8 IX. 1928. Podgórz

cena wywoławcza: 
800 zł ●
estymacja:  
1 400 – 1 800 zł

72
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kościół NMP

ołówek, papier, 19 × 14 cm 
w świetle passe–partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 500 zł

Malarz i konserwator zabytków. Studia artystyczne odbył 
w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we 
Wrocławiu. Nauki pobierał w pracowniach F. Pautscha, J. Dietza 
oraz A. Niemeyera. W Monachium kontynuował naukę, gdzie 
pod kierunkiem A. Eibnera kształcił się z zakresu technologii 
malarstwa. W latach 1925–1937 mieszkał w Toruniu, gdzie 
przede wszystkim zajmował się pracami konserwatorskimi przy 
odnawianiu polichromii w kościołach oraz budynkach publicz-
nych. Był członkiem toruńskiej Konfraterni Artystów oraz grupy 
„Zachęta”. Największą sławę zyskał jako autor portretów. 
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73
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 
Zakopane)

Martwa natura

kredka, papier, 16 × 20 cm 
w świetle passe–partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

74
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Martwa natura 
z kapeluszem

kredka, papier, 16 × 20 cm 
w świetle passe–partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. 
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola, 
Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą 
o równomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. 
Już wówczas artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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75
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studia gałązki z polnymi 
kwiatami, 1899 r.

akwarela, piórko, tusz, papier, 
37 × 21 cm w świetle passe-partout
napis autorski śr. g.: 11 Maj/-99  
oraz p. d.: Listopad/99

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

76
Stanisław Kubicki
(1889 Ziegenhain – 1942 Berlin)

Martwa natura (praca 
dwustronna), 1913 r.

ołówek, papier, 37 × 27 cm
sygn. i dat. p. d.: Kubicki 13
na odwrocie szkice

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz, grafik i poeta, mąż artystki Margarete Schuster. Uzyskał wszech-
stronne wykształcenie z nauk przyrodniczych, architektury i sztuki studiując 
w Königliche Kunsthochschule. Całe jego życie i kariera twórcza oscylowały 
pomiędzy dwoma ośrodkami – Berlinem i Poznaniem. Kubicki wraz z żoną 
byli ważnymi łącznikami pomiędzy niemiecką grupą artystyczną Die Aktion 
a polskim ugrupowaniem Bunt, do którego od początków jej istnienia należeli 
jako współzałożyciele. Twórczość Kubickiego przechodziła transformację 
od ekspresjonizmu w kierunku abstrakcjonizmu. W początkowej stylistyce 
obwodził obiekty wyrazistą linią, stosował uproszczoną, kanciastą formę 
i kontrastowo zestawiał czerń z bielą, w późniejszym okresie jeszcze bardziej 
modyfikował przedmioty realne, będące punktem wyjścia do abstrakcyjnej 
formuły. Lata 1926 – 1933 zaowocowały powstaniem dużych cykli prac 
poświęconych faunie i florze, które według krytyki ocenione zostały jako 
kontynuacja eksperymentów formalnych zapoczątkowanych przez Franza 
Marca i Lyonela Feiningera. Dorobek artystyczny Kubickiego został skata-
logowany przez jego syna i obejmuje 340 dzieł.
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77
Zygmunt Waliszewski
(1897 Petersburg – 1936 Kraków)

Portret na tle baszty

ołówek, papier, 25 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z.W.

Pochodzenie:
Kolekcja Kazimierza Mitery

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Malarz związany z nurtem kolorystycznym. Malarstwa uczył się w Szkole Sztuk Pięknych 
w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Już w wieku 11 lat prezentował swoje prace na wystawie „Cudowne 
dziecko”. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej W 1921 roku 
rozpoczął studia w ASP w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza, 
u którego nauki uzupełniał w Paryżu w latach 1924–1931. Podczas pobytu w Paryżu bacznie 
studiował dzieła dawnych mistrzów, należących do zbiorów Luwru. Inspirował się również 
twórczością van Gogha, Matisse’a i Cezanne’a. W 1931 roku jako członek Komitetu Paryskiego 
brał udział w I wystawie kapistów w Galerie Zak. W 1927 roku w wyniku postępującej 
choroby Bürgera artyście amputowano obie nogi. Pomimo tych tragicznych wydarzeń, 
Waliszewski w swej twórczości nie stronił od żartobliwych przedstawień. Kompozycje te, 
poza groteskowym wydźwiękiem, charakteryzowało użyta niezwykle bogata barwna paleta 
oraz energiczna kreska. Malował pejzaże, martwe natury, portrety i kompozycje figuralne. 
Pojawiającym się motywem w twórczości artysty są również widoki Warszawy oraz Krakowa. 
Prace Waliszewskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Szczecinie, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Ermitażu w Sankt Petersburgu. Duży zespół 
rysunków i akwarel znajduje się w Muzeum Sztuki Gruzińskiej w Tbilisi oraz w tamtejszych 
kolekcjach prywatnych.
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78
Marian (Marzyn) Konarski
(1909 Chrzanów – 1998 Kraków)

Autoportret młodzieńczy, 1928 r.

ołówek, papier, 20,5 × 13,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Konarski 28
na odwrocie szkic

cena wywoławcza: 400 zł ●
estymacja: 900 – 1 200 zł

79
Stanisław Żarnecki
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Portret żony artysty – Józefiny, 
1954 r.

ołówek, papier, 16,5 × 11,5 cm 
w świetle ramy
opisany w l. d.: Kochanej Ziutce/na 
pamiątkę Jej pobytu/w Ochabach Jej 
Staszek/15.VIII.54.

cena wywoławcza: 650 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axen-
towicza, J. Mehoffera i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony 
medalami. W trakcie studiów zmienił nazwisko z powodów wyznanio-
wych - przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego chrzestnym 
był ówczesny rektor akademii – Julian Fałat. W latach 1914–15 
mieszkał i pracował w Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku au-
striackim, gdzie portretował wiele osobistości wojskowych. Od 1918 r. 
mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię. W 1921 r. 
wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie 
malował wiele portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. 
W latach 1922–1932 ponownie zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął 
jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie wiele portretów 
krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym 
obserwatorem, co uczyniło go genialnym portrecistą.
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80
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Chopin

autolitografia, papier, 63 × 40 cm
sygn. ołówkiem p. d.: H. Stażewski
l. d. ołówkiem: autolitografia N12/odbito 
150 egz.

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

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
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81
Andrzej Wróblewski
(1927 Wilno – 1957 w Tatrach)

Autochtonka Mazur

gwasz, akwarela, tusz lawowany, papier, 
19 × 11 cm w świetle passe-partout
u dołu napis: autochtonka Mazury

Reprodukowany:
Gwasze, akwarele, rysunki Andrzeja 
Wróblewskiego. Inedita, [wyd.] Galeria In 
Spe, Warszawa 2002, nr kat. 29 (il.)

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 35 00 – 40 000 zł

Jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów powojennych. 
W latach 1945–1952 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod 
okiem Zygmunta Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jerzego 
Fedkowicza. W tym samym okresie studiował również historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Z początku zafascynowany był grafiką, szczególnie drzeworytem, rzadziej 
tworzył litografie. Jego pierwsze obrazy, podobnie jak innych artystów tego czasu, utrzymane 
były w stylistyce malarzy Komitetu Paryskiego, jednak z czasem całkowicie odwraca się od 
tej konwencji na rzecz poszukiwań przestrzennych form. Niechęć do koloryzmu wiązała 
się również z jego rozumieniem sztuki, która powinna być społecznie zaangażowana, a nie 
jedynie estetyczna i skupiona na kolorze. Pod koniec lat 40. w swoim malarstwie ciągle 
eksperymentował z formą i technologią malarską. Próbował swoich sił w surrealizmie 
i abstrakcji, lecz najbardziej rozpoznawalne stało się jego malarstwo figuratywne, gdzie 
silnie podkreślona jest deformacja postaci oraz użycie barw o symbolicznym znaczeniu 
(efektem jest znamienny dla artysty cykl „Rozsztrzelań”). Na początku lat 50., artysta 
widocznie zafascynowany ideami socrealizmu, zaczyna tworzyć kompozycje utrzymane 
w tej konwencji. Jego malarstwo staje się bardziej „realne”, jednakże z czasem powrócił do 
wypracowanego wcześniej stylu, a tematyka jego obrazów zaczyna skupiać się na motywach 
rodzinnych i ukazywaniu trudów zwykłego życia. Pomimo, że artysta żył jedynie 30 lat, 
jednak pozostawił ogromną spuściznę. W jej skład wchodzą nie tylko obrazy, ale także 
bardzo duża liczba rysunków i szkiców.
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82
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Essai, 1916 r.

drzeworyt, papier, 40 × 23 cm 
w świetle passe-partout
l. d.: Essai oraz sygn., dat. i opisany 
p. d.: à mon ami (nazwisko nieczytelnie)/
cordialement/Kisling 1916.

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

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



73AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

83
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Floryda)

Nauka w chederze

miedzioryt, papier, 42 × 28,5 cm  
(odcisk płyty), 45 × 30 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: ChaimGoldberg 
oraz sygn. poniżej ołówkiem p. d.: Chaim 
Goldberg,  
l. d.: 69/200

cena wywoławcza: 700 zł ●
estymacja: 1 300 – 1 700 zł

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Talent czternastoletniego młodzieńca został 
zauważony przez Saula Silbersteina, ucznia Sigmunda Freuda, podczas pobytu w Kazimierzu 
Dolnym. Silbesrtein postanowił pomóc Goldbergowi w rozwoju artystycznym, wraz z rzeź-
biarzem Henrykiem Kuną ufundował mu stypendium, dzięki któremu Goldberg mógł 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 spędził w Nowosybirsku, gdzie artysta trudnił się jako scenograf dla 
tamtejszej opery. Powrót do kraju obfitował w pierwsze sukcesy artystyczne, jednak okres 
największej sławy przypadł na emigracji w Izraelu (1955–1967) i następnie w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie artysta osiadł 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.



74 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

84
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

Ofiara Abrahama

ołówek, papier, 7,3 × 5,8 cm

cena wywoławcza: 600 zł ●
estymacja: 1 000 – 1 100 zł

85
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

Kościół

ołówek, papier, 24 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 1 700 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na 
zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 
roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice 
akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek 
papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną 
wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających 
architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje 
prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. Zauwa-
żony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum 
w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, 
Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, 
Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospek-
tywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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86
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica-1968 Folusz)

Portret mężczyzny

kredka, papier, 7 × 5,6 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł ●
estymacja: 1 000 – 1 100 zł

87
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica-1968 Folusz)

Święty Józef z Dzieciątkiem

kredka, papier, 16 × 14,5 cm w świetle 
passe-partout

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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88
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Odpoczynek

ołówek, pastel, papier, 22,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein (faksymile)

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 600 – 4 800 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 bywali 
również zaprzyjaźnieni z nim M. Chagall i 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 twórczości Epsteina 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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89
Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Na rynku

ołówek, pastel, papier, 22 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 600 – 4 800 zł
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90
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Brunetka

litografia barwna, papier, 49,5 × 34,5 cm 
(odcisk płyty), 55 × 45 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling
l. d.: XLI/L oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wiele wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej, jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych wystawach sztuki współczesnej 
polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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91
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Rudowłosa

litografia barwna, papier, 59,5 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling/
Paris/1947
l. d.: HC oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
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92
Dora (Dorota) Kucembianka 
(1895 Warszawa – 1979 Chesnay)

Martwa natura, 1931 r.

akwarela, gwasz, papier, 38 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: bianka/31

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 000 – 4000 zł

Artystka pochodzenia polskiego, działająca we Francji. Studia artystyczne odbyła w paryskiej 
Ecole des Beaux Arts. Prezentując swoje prace na salonach paryskich nie podawała swojej 
narodowości. Od 1934 roku wystawiała jako obywatelka francuska pod nazwiskiem Bianka 
Dora. W swojej twórczości malowała portrety, uliczki miejskie, martwe natury. Tworzyła 
w technice olejnej oraz akwareli. 
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93
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura z kwiatami

litografia barwna, papier, 56,5 × 41,5 cm 
(odcisk płyty), 65,5 × 50 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Kisling, u dołu 
z lewej: H.C/25 „W” oraz p. d.: owalny 
wycisk ATELIER KISLING i podpis ołów-
kiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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94
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Rycerz przy zamku

akwarela, ołówek, papier, 13 × 21 cm 
w świetle oprawy
sygn. śr. l.: S.E.
na odwrocie pieczątka londyńskiej galerii 
Posk (częściowo zatarta) z numerem 
pracy 270

Wystawiany:
Galeria POSK, Londyn King Street 
238–246

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego 
(1907– 1992)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 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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95
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Boat

akwarela, gwasz, papier, 18,5 × 25 cm
sygn. p. d.: S.E.
na mocującej tekturze odwrocie napis: 
„BOAT”
na odwrocie pieczątka londyńskiej galerii 
Posk z numerem pracy 102/4

Wystawiany:
Galeria POSK, Londyn King Street 
238–246

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego 
(1907– 1992)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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96
Stanisław Eleszkiewicz

(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Pędzące konie

tusz, papier, 15 × 22,5 cm
sygn. l. d.: S.E

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego 

(1907– 1992)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

97
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Drzewa

tusz, papier, 21 × 29 cm 
w świetla passe-partout
sygn. p.d.: WW

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych 
natur z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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98
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 
Kraków)

Dama w sukni

ołówek, papier, 20 × 14 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: AK

cena wywoławcza: 500 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

99
Stanisław Eleszkiewicz

(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Portret mężczyzny

ołówek, papier, 14 × 17 cm 
w świetle passe-partout

sygn. u dołu: S.E.

Pochodzenie:
Kolekcja Mariana Lurczyńskiego 

(1907– 1992)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 600 zł ●
estymacja: 1 000 – 1 200 zł
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100
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Portret siedzącej

sangwina, papier, 32 × 20 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

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

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha i F.S. 
Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się do 
Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji 
poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność 
pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, 
portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor. 
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101
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Koncert

ołówek, papier, 22 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także w 
Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań o 
kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego 
Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery oraz 
French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, akty, 
sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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102
Louis Marcoussis
(Ludwik Kazimierz Markus)
(1878 Warszawa – 1941 Cusset)

Martwa natura ze skrzypcami 
i gitarą

pochoir (gwasz malowany szablonem), 
papier, 15,2 × 20,4 cm (kompozycja),  
16,1 × 21,1 cm (arkusz)
l. d. na płycie dedykacja: Madame, 
Monsieur Costida/hommage amical de/
mai 27 L. Marcoussis

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Malarz i grafik, reprezentant kubizmu w sztuce, przedstawiciel École de Paris. Wykształcenie 
artystyczne zdobył studiując przez dwa lata na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mając 
za pedagogów Józefa Mohoffera i Jana Stanisławskiego. Następnie wyjechał w 1903 r. do 
Paryża, aby pogłębić edukację, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Académie Julian 
i studiując dzieła mistrzów w Luwrze. W latach 20. XX w. utrzymywał kontakty z polskimi 
formistami. Wczesna twórczość artysty wskazuje wpływ Jana Stanisławskiego i kolejno 
impresjonistyczne reminiscencje. Zwrócenie w kierunku kubizmu następuje w 1910 r., dzięki 
znajomości z Guillaume’m Apollinaire’m, który wprowadził go w środowisko awangardowych 
artystów: Picassa, Braque’a i Grisa. W latach 1931–1937 powstają głównie grafiki, Mar-
coussis doskonalił swoje umiejętności w zakresie akwaforty, akwatinty i suchej igły, w tym 
samym okresie nauczał rytownictwa w studio Schapfera na Montparnasie. Późna twórczość 
artysty znamionuje metafizyczne wpływy o włoskich korzeniach w osobie Giorgia de Chirico.
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103
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt, 1922 r.

litografia dwubarwna, papier, 
61, 5 × 50 cm
sygn. i dat. na płycie u dołu: 
H. BERLEWI. 1922.
na odwrocie owalna pieczęć: Etude CHA-
PELLE PERRIN PROMATIN |VERSAILLES 
|ATELIER BERLEWI

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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104
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Port w Gdyni

tempera, gwasz, papier, 49 × 67 cm 
w świetle ramy
sygn. p. g.: K.OSTROWSKI

Opisywany i reprodukowany:
Wystawa morza w obrazach, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, nr kat. 93, s. 141

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 4 000 – 7 000 zł

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 rok). 
Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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105
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja

tempera, papier, 68 × 95 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K.OSTROWSKI

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 16 000 zł
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106
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Para plażowiczów

ołówek, papier, 35 × 25 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). 
Widoki Sopotu 1945–1956. Wystawa od 
8 do 31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 
2016 r, str. 18, poz.8

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 1 300 zł

107
Eleonora Jagaciak-Baryłko
(1925 Grodzisk Wielkopolski – 
2016 Sopot)

Widok z Kamiennej Góry 
(Gdynia)

akwaforta, papier, 31,5 × 25 cm (odcisk 
płyty), 43 × 34 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: E. J. Baryłko
opis. ołówkiem u dołu: 31/50 „Widok 
z Kamiennej Góry” akwaforta Epreuse 
d’artiste

cena wywoławcza: 350 zł ●
estymacja: 700 – 800 zł

Malarka, żona artysty Mieczysława Baryłki, reprezentantka so-
pockiej szkoły . Pierwsze lekcje z rysunku i malarstwa pobierała 
w Bydgoszczy, gdzie zdawała maturę, w pracowni Mariana Turwi-
da. Na studia artystyczne przeniosła się do Sopotu, gdzie kształciła 
się pod okiem profesorów, wpierw Artura Nachta-Samborskiego, 
następnie Juliusza Studnickiego. W swojej twórczości uwieczniała 
Sopot oraz Kaszuby, chętnie malowała również kwiaty i portrety. 
W latach 1975-1980 powstał cykl akwafort przedstawiających 
Gdynię. Dorobek artystki był prezentowany w wielu krajach za 
granicą (Berlin, Paryż, Budapeszt, Wiedeń, Moskwa). Ostatnia 
wystawa zbiorowa, na której pojawiły się prace Jagaciak, miała 
miejsce rok przed śmiercią malarki w sopockim Sfinksie. 
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108
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Cyrk w Sopocie, 1952 r.

akwarela, papier, 45,5 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/1952

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). 
Widoki Sopotu 1945–1956. Wystawa od 
8 do 31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 
2016 r, str. 37, poz. 40

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 700 – 2 000 zł

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego 
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał 
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce 
marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do 
Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza 
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał 
złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno 
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających 
powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych 
prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, 
widoki Sopotu, czy Oliwy.
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109
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Rybak

tusz, papier, 17 × 15 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Borysowski

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

110
Andrzej Kurkowski
(ur. 1927 Częstochowa)

Orka

ołówek, tusz, papier, 
20,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 400 zł ●
estymacja: 700 – 900 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1949-1954. W kolejnych latach, 1955-1958, studia kontynuował w Warszawie, w pracowni grafiki 
książkowej prof. Jana Marcina Szancera, gdzie uzyskał dyplom. W swojej twórczości Kurkowski zajmuje się malarstwem sztalugowym, 
rysunkiem i grafiką książkową). Uczestniczył w wielu wystawach i przeglądach, między innymi w Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Krakowie w 1964 roku. 

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. 
W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu u J. Pankiewicza. 
W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz 
w IPS w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w We-
necji, Paryżu i Nowym Jorku. Po wojnie objął Katedrę Malarstwa 
Dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. 
Miał 20 wystaw indywidualnych w kraju, uczestniczył też w licz-
nych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem wielu 
nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” 
w Paryżu w 1937 r. i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. 
Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, doskonałe 
wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu 
formy to cechy charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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111
Dariusz Aniszewski
(ur. 1972 r.)

Przejażdżka, 1996 r.

ołówek, akwarela, papier, 47 × 72 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Dariusz/Aniszewski/24 
I 1996 r.

cena wywoławcza: 600 zł ●
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. Studia artystyczne 
odbył w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie w pracowniach Antoniego Fałata i Andrzeja 
Sadowskiego. Swoje prace tworzy w technice olejnej oraz akwareli. Ogromną pasją artysty 
są konie, stąd też głównym motywem jego prac stała się sylwetka tego pięknego zwierzęcia. 
Aniszewski swoje prace wystawiał na wystawach w Krakowie, Grudziądzu, Gdańsku i Sopocie.
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112
Jacek Fedorowicz
(ur. 1937 Gdynia)

Sol-Solarium, 1984 r.

technika mieszana, papier, 
30,5 × 48,5 cm
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: 
Fedorowicz 84
p. d.: 90185 PAMIETAJ O NAS PRZEZ 
NASTĘPNE 30 LAT CO NAJMNIEJ ADAM/
Celinka Wiesia/Kasia Andrzej

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studiował w gdańskiej PWSSP, uzyskując dyplom w roku 1960. Był współzałożycielem 
studenckiego teatru Bim-Bom. Już w czasie studiów podjął współpracę jako rysownik 
z takimi czasopismami jak „Dziennik Bałtycki”, „Dookoła Świata” czy „Szpilki”. Jest twórcą 
telewizyjnych programów satyrycznych, aktorem, autorem audycji radiowych. W 2007 r. 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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113
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Profesor Filutek, 1981 r.

tusz, gwasz, papier, 13,8 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i opisany u dołu: Wszystkiego 
Dobrego/życzą LENGRENowie

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Tymona Nie-
siołowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami jako ilustrator, z czego największy 
rozgłos przyniosła mu kreacja profesora Filutka i jego wiernego towarzysza psa Filusia dla 
tygodnika „Przekrój” (1948–2003). Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu 
prasowego.
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114
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

tusz, papier, 33 × 68 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

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

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha i F.S. 
Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się do 
Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji 
poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność 
pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, 
portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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115
Teresa Rudowicz 

(1928 Toruń – 1994 Kraków)

Matka Boska Kozielska

akwarela, papier, 14 × 12,5 cm
opisana l. d.: Kozielsk 1940

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 2 800 – 3 200 zł

Studiowała w latach 1948–50 w PWSSP w Gdańsku (z siedzibą 
w Sopocie), następnie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, 
który ukończyła w 1954 roku, uzyskując dyplom w pracowni 
Czesława Rzepińskiego. W listopadzie 1956 r. była w gronie 
współzałożycieli Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakow-
ska. Brała udział w większości wystaw Grupy Krakowskiej w kra-
ju i za granicą. W latach 50. malowała i tworzyła litograficzne 
kompozycje w duchu abstrakcji informel. Od początku lat 60. 
powstawały najbardziej dla niej charakterystyczne collages, 
porównywane niekiedy z równoległymi tendencjami malarstwa 
materii i assemblages.

116
Janusz Grabiański 

(1929 Szamotuły – 1976 Warszawa)

Kobieta w berecie

litografia, papier, 29 × 19 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. ołówkiem p. d.: J.Grabiański

cena wywoławcza: 250 zł ●
estymacja: 400 – 500 zł

Grafik, ilustrator, plakacista. Rozpoczęte w 1950 roku studia 
w krakowskiej akademii, kontynuował w Warszawie, w pra-
cowni J. Szancera. Zajmował się ilustracją książek dla dzieci 
i młodzieży, projektowaniem plakatów i znaczków pocztowych. 
Stworzył ilustracje do ponad 100 publikacji, m.in. do „Ele-
mentarza” Mariana Falskiego. Ceniony w kraju i za granicą, 
miał wiele wystaw indywidualnych, m.in. w Austrii, Niemczech 
i Szwajcarii. Był laureatem wielu nagród.
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117
Andrzej Stopka
(1904 Siedlce k. Chrzanowa – 1973 Kraków)

Mama – Franciszka Wodzinowska, przed 1945 r.

tusz, papier, 26,5 × 20 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: A.S
na odwrocie opisany przez Wincentynę Wodzinowską-Stopkową (córkę 
malarza Wincentego Wodzinowskiego): Jest to rysunek mego męża 
Andrzeja/Stopki przedstawiającego postać mojej/matki Franciszki Wodzi-
nowskiej/Wincentyna Wodzinowska-Stopkowa/24 lip.90 Kraków

Wystawiana:
Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork

Pochodzenie:
Kolekcja Wincentyny Wodzinowskiej-Stopkowej (żony artysty, córki 
malarza Wincentego Wodzinowskiego)

cena wywoławcza: 650 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

118
Andrzej Stopka
(1904 Siedlce k. Chrzanowa – 1973 Kraków)

Mama czyta książkę (Franciszka Wodzinowska), 
przed 1945 r.

tusz, papier, 21,5 15 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: A.S.

na odwrocie opisany przez Wincentynę Wodzinowską-Stopkową (córkę 
malarza Wincentego Wodzinowskiego): Rysunek ten jest praca mego/
męża Andrzeja Stopki, ryso-/wany w czasie okupacji niemie-/ckiej. Przed-
stawia mamę czyta-/jącą książkę./Wincentyna Wodzinowska-Stopkowa/24 
lip.90 Kraków

Wystawiana:
Lipert Gallery, Brooklyn, Nowy Jork

Pochodzenie:
Kolekcja Wincentyny Wodzinowskiej-Stopkowej (żony artysty, córki 
malarza Wincentego Wodzinowskiego)

cena wywoławcza: 650 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1928–1931. Był uczniem K. Frycza, W. Jarockiego i J. Mehoffera. W 1942 r. 
został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, zwolniono go rok później. Od 1945 r. współpracował z wieloma teatrami: jako 
scenograf pracował w Teatrze Lalki i Aktora „Groteska”, Starym, Teatrze im. Słowackiego, a także Nowym w Łodzi i Teatrze Narodowym. 
Jego najsłynniejsze prace to scenografie do przedstawień Kazimierza Dejmka w l. 60. Współpracował też z operą i tworzył dekoracje dla 
sceny baletowej. W 1950 r. podjął pracę jako wykładowca scenografii na ASP w Krakowie. Zajmował się także malarstwem i grafiką. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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119
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Mędrcy

tusz, papier, 27,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Lesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 400 – 1 500 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. 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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120
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki – 1997 Gdańsk)

Św. Jerzy, 1982 r.

akwaforta, papier, 34 × 29 cm (odcisk 
płyty), 45 × 36,5 cm (arkusz)
sygn. i opisana ołówkiem u dołu: 
Św. Jerzy/akwaforta-sztych/68/96/Ryszard 
Stryjec/Gdańsk 1982 rok

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

121
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk)

Harpia, 1986 r.

akwaforta, papier, 11,5 × 9,5 cm 
(odcisk płyty), 13 × 10,5 cm w świetle 
passe–partout
dat. na płycie l. d.: 1986
sygn. i opisana ołówkiem u dołu: Harpia/
akw –szt/aut/Ryszard stryjec

cena wywoławcza: 400 zł ●
estymacja: 800 – 1 000 zł
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122
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Postać, 1984 r.

tusz, papier, 42 × 33,5 cm
sygn. i dat p. d.: R. Stryjec 1984
dedykacja l. d.: Mirkowi/Jankowskiemu-
/1993/R. S.

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, 
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się 
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach 
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często 
typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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123
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szkice twarzy i ust

tusz, papier, 29 × 41 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja Józefa Chrobaka, Kraków

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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124
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Postać

pastel, papier, 21 × 30 cm
na odwrocie pieczęć Teresy Starowieyskiej 
– żony artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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125
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Nike

serigrafia, papier, 
72 × 44,5 cm (odcisk płyty), 99 × 69 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Starowieyski
l. d.: 66/79

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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126
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja – projekt okładki 
„Graphis”

akwarela, ołówek, papier, 29,5 × 21 cm
na odwrocie pieczęć Teresy Starowieyskiej

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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127
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Kompozycja erotyczna/Głowa 
dziewczyny (praca dwustronna)

tusz, papier, 27 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: J.N.
Głowa dziewczyny
tusz, papier, 19 × 16 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: J.N.

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

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, 
pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki 
bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, ob-
wiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii w kościołach 
(m.in. w kościele św. Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło Warszawy, cerkwi 
w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie czy 
w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy).
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128
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Bez tytułu, 1960 r.

ołówek, papier, 20,3 × 29,4 cm
sygn. i dat. p. d.: JERZY NOWOSIELSKI 
1960

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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129
Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 2004 Warszawa)

Scena figuralna

tusz, papier, 22 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: ASKowalski

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 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.
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130
Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 2004 Warszawa)

W świetle księżyca

tusz, piórko, papier, 17,5 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: A S Kowalski

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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131
Tadeusz Łapiński
(ur. 1928 Rawa Mazowiecka)

Kompozycja, przed 1962 r.

akwarela, tusz, papier, 30 × 42 cm
na odwrocie szkice i dedykacja z 1962 
roku

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studia odbył w ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nacht-Samborskiego oraz Józefa 
Pakulskiego i Józefa Toma. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Jeszcze przed ukończeniem studiów 
w uznaniu cyklu prac niefiguratywnych, został członkiem ZPAP. Odbył podróż artystyczną 
wyjeżdżając do Jugosławii, Niemiec, Austrii, Francji i Włoch. W 1968 roku wyjechał do USA, 
gdzie od 1972 roku jest wykładowcą malarstwa i grafiki na Wydziale Sztuki College Park 
Uniwersytetu Stanu Maryland. Z początku artysta jednocześnie zajmował się malarstwem 
i grafiką. Jego malarskie abstrakcje przybierały zgeometryzowane formy, skomponowane 
przy wykorzystaniu grubej fakturze farb. Z czasem swoją twórczość poświecił technikom 
graficznym, skupiając się przede wszystkim na barwnych litografiach i to właśnie na tym 
polu Łapiński zyskał międzynarodową sławę i uznanie.
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132
Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Magiczny Znak III, 1961 r.

tempera, papier milimetrowy, 
40 × 57,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Lenica
opisany na odwrocie: Alfred Lenica/
Warszawa/1961/„Magiczny Znak III” 
tempera/Die Magische Spur |59x49,5

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w poznańskich pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra 
Kubowicza w latach 1925–28. Swoje prace po raz pierwszy pokazał szerszej publiczności 
jeszcze w 1925 r. Od 1947 roku przynależał do poznańskiej Grupy 4F + R, której był 
również współzałożycielem. Był również członkiem Grupy Krakowskiej; działał także z galerią 
Zapiecek. W swej malarskiej twórczości artysta początkowo skupiał się ma kompozycjach 
figuratywnych nawiązujących do zdobyczy kubizmu, następnie kierował się ku tendencjom 
surrealistycznym. Po wojnie tworzył w narzuconej, socrealistycznej stylistyce. W końcu lat 
50-tych artysta wytworzył swój indywidualny, dynamiczny styl artystyczny, łączący w sobie 
elementy surrealizmu, informelu, taszyzmu oraz drippingu. Prace artysty były pokazywane 
na wielu zbiorowych oraz indywidualnych wystawach.
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133
Marian (Marzyn) Konarski
(1909 Chrzanów – 1998 Kraków)

Akt (Burza), 1961 r.

technika mieszana, papier, 48 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: M. Konarski XI.61

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

W 1928 roku rozpoczął naukę na wydziale malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie studiował pod kierunkiem profesorów: Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego 
i Xawerego Dunikowskiego. W roku 1929 wstąpił do grupy artystycznej Szczep Rogate Serce, 
przybierając pseudonim „Marzyn”. Za przynależność do tej grupy zostaje wydalony z uczelni 
w listopadzie 1929 roku i rozpoczyna naukę u Stanisława Szukalskiego. W 1938 roku 
Konarski osiedla się w podkrakowskich Krzeszowicach, gdzie buduje dom z dużą pracownią. 
W czasie II wojny światowej przebywa w Krzeszowicach gdzie działa w ZWZ, potem w AK 
w stopniu sierżanta podchorążego. Po wojnie, w swojej krzeszowickiej pracowni, dużo 
maluje, rysuje i rzeźbi, ale bardzo rzadko wystawia. Prace Mariana Konarskiego znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Okręgowego 
w Toruniu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum 
Ziemi Krzeszowickiej, oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
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134
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt z lustrem, 1998 r.

serigrafia barwna, papier, 76 × 57 cm 
(odcisk płyty), 80,5 × 62 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Jerzy Nowo-
sielski 1998 r., opisany l. d.: 14/64

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

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, 
pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki 
bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, ob-
wiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii w kościołach 
(m.in. w kościele św. Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło Warszawy, cerkwi 
w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie czy 
w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy).
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135
Jerzy Panek
(1918 Tarnów-2001 
Kraków)

Czarownica, 1978 r.

rysunek, ołówek, papier, 
19,5 × 29 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Panek 78

cena wywoławcza: 
1 500 zł ●
estymacja: 
2 500 – 3 000 zł

136
Jerzy Panek
(1918 Tarnów-2001 
Kraków)

Erotyk, 1978 r.

długopis, papier, 
19 × 29 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
Panek/19.II.78

cena wywoławcza: 
1 500 zł ●
estymacja: 
2 500 – 3 000 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 kontynuował 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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137
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Bez tytułu, 2005 r.

tusz, papier, 48,5 × 62 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Dobkowski  
2005 rok

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 10 000 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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138
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Portret młodego mężczyzny

akwarela, olej, papier, 31 × 22 cm
sygn. l. d.: J. Zucker

Reprodukowana:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 150.

cena wywoławcza: 3 400 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. 
wyjechał do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamiesz-
kania. 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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139
Zbysław Maciejewski

(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

W uścisku, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek, flamaster, papier, 
22 × 15,5 cm

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Zb 18 X 1974
u dołu pieczęć: JKK

Pochodzenie:
Kolekcja Jana Krzysztofa Kamińskiego.

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

140
Zbysław Maciejewski

(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Postać, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
20,5 × 29 cm

sygn. i dat. p. g.: Zb 9 I 1974

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Studiował w akademii krakowskiej, uzyskując dy-
plom w roku 1969 w pracowni W. Taranczewskiego. 
Od 1973 r. prowadził działalność pedagogiczną na 
wydziale grafiki w macierzystej uczelni. Tworczość 
jego inspirowana jest m.in. koloryzmem, sztuką 
secesji, impresjonizmu, a także kulturą Dalekiego 
Wschodu. Prace artysty znajdują się w wielu zbio-
rach publicznych i prywatnych zarowno w Polsce, 
jak i za granicą.
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141
Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Osaczony II, 1966 r.

gwasz, ołówek, papier, 22 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l.d.: Studnicki

Wystawiany i reprodukowany:
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 38

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach 
J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowarskiego. W 1937 roku uzupełniał studia 
u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie 
osiadł na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, 
w której w latach 1945–1963 kierował 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. 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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142
Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Żółta ćma, ok. 1965 r.

gwasz, ołówek, papier, 30 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: J.Studnicki

Wystawiany i reprodukowany:
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 45

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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143
Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 2004 Warszawa)

Roto-pictura

technika mieszana, papier, 100 × 70 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 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.
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144
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Projekt wyobrażeń XII, 1993 r.

autoofset, papier, 84,5 × 72,5 cm
sygn. i opisany ołówkiem l. d.: JAN/BER/
DYSZ/AK 1993 Projekt wyobrażeń XII 
31/34

cena wywoławcza: 650 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni rzeźby B. Wojtowicza oraz na Wydziale 
Malarstwa. Był artystą wszechstronnym, poza malarstwem i rzeźbą zajmował się grafiką, 
tworzył instalacje oraz scenografie teatralne. Od roku 1965 był wykładowcą na macierzystej 
uczelni. Stworzył wiele cyklów prac, posługując się technikami rysunku, grafiki, czy fotografii. 
Duży wpływ na charakter jego twórczości miały zainteresowania filozofią Wschodu. Działania 
artysty koncentrowały się w głównej mierze na zagadnieniach przestrzeni. W 1965 r. po raz 
pierwszy wprowadził do swoich obrazów przestrzeń rzeczywistą, podejmując tym samym 
przewijającą się w późniejszej twórczości ideę pustki. Był laureatem wielu prestiżowych 
nagród, m.in. Nagrody im. Jana Cybisa.
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145
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Bramy Atlantydy

akwaforta, papier, 15 × 37 cm (odcisk 
płyty), 17 × 39 cm (w świetle passe-
-partout)
sygn. u dołu: TSętowski „Bramy Atlanty-
dy” akwaforta EA

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.



125AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

146
Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków)

Bez tytułu, 1992 r.

tusz, papier, 69 × 49 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Janusz Orbitowski – 
1992

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 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 oraz kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych, a także 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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147
Jan Lenica 
(1928 Poznań – 2001 Berlin)

Lulu

serigrafia, papier, 64,5 × 47 cm  
(odcisk płyty), 68 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Jan Lenica oraz 
l. d.: 74/200

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Artysta niezwykle wszechstronny – rysownik, grafik, autor filmów animowanych, twórca 
scenografii i kostiumów teatralnych, ilustrator książek dla dzieci. W latach 1947–1952 
studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, w 1954 r. został asystentem H. To-
maszewskiego w warszawskiej akademii. Od 1963 r. mieszkał i tworzył głównie we Francji 
i w Niemczech. Przez wiele lat prowadził działalność pedagogiczną: w 1974 roku wykładał na 
Harvard University w Cambridge, w latach 1979–1985 prowadził wydział filmu animowanego 
w Wyższej Szkole w Kassel, zaś w latach 1986–1994 był profesorem w Wyższej Szkole Sztuk 
w Berlinie. Światową sławę przyniosła mu działalność w dziedzinach plakatu i animacji, 
za które zdobył wiele prestiżowych nagród. Jest autorem ponad 200 plakatów filmowych 
i teatralnych. Prace Lenicy znajdują się w kolekcjach wielu instytucji na całym świecie, 
m.in.: Deutsches Plakat-Museum w Essen, Centre Georges Pompidou w Paryżu, Muzeum 
Narodowego w Warszawie i Poznaniu, czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku.
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148
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Port

gwasz, papier, 36,5 × 51 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JAN MŁODOŻENIEC

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

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich 
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty 
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty 
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy 
w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: Dawno 
temu w Ameryce, Ojciec chrzestny, Gremliny Rozrabiają, Wielki Gatsby.
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149
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Kogut, 2012 r.

kolaż papier, 25,5 × 21,5 cm
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: Paris 
(nieczytelnie) Kogut 2012 Stasys

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem 
m.in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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150
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Noworoczne prezenty, 1998 r.

pastel, papier, 63 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 98/Stasys

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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151
Janusz Orbitowski
(ur. 1940, Kraków)

Kompozycja

technika mieszana, papier, 50 × 43 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu ołówkiem: Orbitowski

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000 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 oraz kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych, a także 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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152
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski - 1999 Kraków)

Susanne, 1973 r.

litografia barwna, papier, 70 × 50 cm 
sygn. i dat. ołówkiem w l. g.: Lebenstein 
73 96/100/”Susanne”

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt.
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania G. Her-
linga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagrodami,
w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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153
Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Z cyklu Formurki 

monotypia, 14,5 × 10,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: JAN ZIEMNSKI 19... (data zatarta)

cena wywoławcza: 1 600 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

154
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Postać w kapeluszu

tusz, technika własna, papier, 27 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: J. Lesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształce-
nie 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 współzałoży-
cielem uformowanej 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 cha-
rakterystyczne 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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155
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Szkic

akwarela, tusz, papier, 36 × 21 cm
p. d.: okrągła autorska pieczątka 
z napisem
w otoku: T.Kantor oraz wypełniona 
odręcznie T. Kantor/16.12.80

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50. Uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie 
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia.
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156
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Cytrynka, 2012 r.

akwarela, papier, 29,5 × 21 cm
sygn., dat. i opisany u dołu: CYTRYNKA. 
E. DWURNIK 2012
l. g.: 12

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 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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157
Edward Dwurnik

(ur. 1943 Radzymin)

Świnoujście, 
1968 r.

akwarela, papier, 
29,5 × 42 cm

sygn. p. g.: 
E.DWURNIK.68. 

oraz poniżej 
pieczęć z napisem: 

Edward Dwurnik 
WARSZAWA
na odwrocie: 

pieczątka autorska 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 
3 600 zł ●
estymacja: 

5 000 – 7 000 zł

158
Edward Dwurnik

(ur. 1943 Radzymin)

Wieliczka, 
2016 r.

akwarela, 
tempera, papier, 
40,5 × 50,5 cm

sygn. p. d.: 
E.DWURNIK powy-
żej dat.: 2016 oraz 
u dołu: WIELICZKA

na odwrocie  
autorski opis pracy

cena wywoławcza: 
3 400 zł ●
estymacja: 

5 000 – 7 000 zł
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159
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Pejzaż, 1994 r.

technika mieszana, papier, 28 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 94/Jacek Sienicki

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 500 – 6 500 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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160
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Bez tytułu, 1983 r.

technika mieszana, papier, 77 × 51 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: T.Pagowska 83

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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161
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice-2013 Warszawa)

Do roboty

tempera, gwasz, karton, 30,5 × 39,5 cm
na odwrocie opisany: Zaświadczam 
że praca jest oryginalnym projektem 
mojego męża Waldemara Świerzego, 
20.11.2015, Magdalena Świerzy oraz 
pieczątka imienna żony artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 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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162
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Dancing

tempera, gwasz, karton, 35 × 29 cm
na odwrocie opisany: Zaświadczam 
że praca jest oryginalnym projektem 
mojego męża Waldemara Świerzego, 
20.11.2015, Magdalena Świerzy oraz 
pieczątka imienna żony artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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163
Salvador Dali
(1904 Figueres/Hiszpania – 1989 tamże)

Czarna Madonna, z cyklu 
Witraże, 1975 r.

litografia, papier, 65 × 48 cm (arkusz)
sygn. p. d. ołówkiem: Dali, p. d.: 31/250
papier ARCHES/FRANCE
Wydawca: Carpentier/Grapholith
Lit.: Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, 
Salvador Dali: Catalogue Raisonné of 
Lithographs and Wood Engravings 1956 
– 1980, Prestel Publishing Munich – New 
York 1995, nr kat. 1445

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

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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164
Salvador Dali
(1904 Figueres/Hiszpania – 1989 tamże)

Wielki Inkwizytor wygania 
Zbawcę, z cyklu Po 50 latach 
surrealizmu, 1974 r.

sucha igła, papier, 40 × 30 cm (odcisk 
płyty)
sygn. p. d.: Dali, l. d. EA
Wydawca: Trans World Art./Atelier Rigal
Lit: Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, Salva-
dor Dali: Catalogue Raisonné of Etchings 
and Mixed – Media Prints 1924 – 1980, 
Prestel Publishing Munich – New York 
1995, nr kat. 671

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
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165
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Kompozycja z marynarką

inkografia, papier, 86 × 53,5 (zadruk),
91 × 56 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie. l. d.: Olbiński
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński oraz l. d.: 
7/100L

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

166
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Percepcyjny osąd

inkografia, papier, 86 × 66 (zadruk),
91 × 68 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie. p. d.: Olbiński
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński  
oraz l. d.: 2/100L

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

v
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167
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Sąd Parysa

inkografia, papier, 60,5 × 86,5 (zadruk),
67 × 86,5 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie. p. d.: Olbiński
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński  
oraz l. d.: 3/100L

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Bu-
siness Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City 
Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową 
do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.



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 PRAC NA PAPIERZE (11) • 27 stycznia (sobota) 2018, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Sopot • Boh. Monte Cassino 43

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: Bank PeKaO S.A. 73 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
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Adam Bakalarz, K18,  
brąz patynowany, 33 × 45 cm,  
sygn. na spodzie
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AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Henryk Stażewski, Relief nr 8, 1979, akryl, deska, płyta pilśniowa, 34,5 × 34,5 cm
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AUKCJA ILUSTRACJI 
JANA MARCINA SZANCERA
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