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Andrzej Pronaszko
(1888 Derebczyn – 1961 Warszawa)

Martwa natura z książką
akwarela, papier, 34 × 44 cm
sygn. p. d.: Pronaszko
na odwrocie pieczęć: ZE ZBIORÓW /
Henryka Bednarskiego /ze Lwowa /
L. p. 686
Henryk Bednarski (1907–1991) był
znanym, lwowskim kolekcjonerem,
w 1945 roku przeniósł się do Krakowa;
autor wielu tekstów i publikacji na temat
historii, sztuki, architektury i archeologii.
cena wywoławcza: 2 200 zł •
2

Malarz, scenograf, reprezentant polskiej awangardy lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Studia
odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u L. Wyczółkowskiego i S. Dębickiego.
Współzałożyciel grupy Ekspresjonistów Polskich (przemianowanej w 1910 r. na „Formistów”).
W roku 1927 związał się z grupą Praesens, skupiającą architektów i malarzy o konstruktywistycznym rodowodzie. W latach 20-tych Pronaszko stopniowo odchodził od formizmu
na rzecz zagadnień kolorystycznych, tworząc prace o tematyce batalistycznej, rodzajowej,
ponadto martwe natury i portrety. Przystępując do grupy Praesens, tworzył kompozycje
odzwierciedlające założenia konstruktywizmu. W latach 50-tych powrócił do martwych
natur, których częstym motywem były instrumenty muzyczne.
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W latach 1905–1909 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni
Józefa Mehoffera. Jednocześnie uczęszczał
na kurs historii sztuki na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki wyjechał

2

do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku.

Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Kobiety z łanią,

1919 r.

pastel, papier, 32 × 38,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:
W Borowski/1919
cena wywoławcza: 32 000 zł •
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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 prowadził działalność edukacyjną w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią
bardzo aktywną w środowisku artystycznym. Należał 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, jak i ściennym. Tworzył również w technikach graficznych. Był
autorem projektów plakatów oraz ilustracji. Ponadto współpracował z Teatrem Polskim
oraz operą warszawską jako scenograf. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum
Narodowego w Warszawie.
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Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory
na Polesiu)

Portret Marii z Kopycińskich
Bursowej, 1934 r.
pastel, papier brązowy, 63 × 49 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: NPNπ + 6f/Witkacy
III/1934/(TB +d)
Prezentowany obraz przedstawia Marię
Bursę, z domu Kopycińską, matkę poety
Andrzeja Bursy. Portret został wykonany
w niezwykle modnej i płodnej w latach
30. XX w. jednoosobowej Firmie Portretowej
Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Portret ten należy do „regulaminowego”
typu TB+d, który to sam artysta opisywał
w następujący sposób: „ (…) spotęgowanie
charakteru graniczące z pewną karykaturalnością. Głowa większa niż naturalnej
wielkości. Możliwość zachowania w portretach kobiecych „ładności”, a nawet jej
spotęgowania w kierunku pewnego tzw.
„demonizmu”. Portrety typu TB+d należą
do stosunkowo rzadkich; znanych jest
około 50 podobnie oznaczonych prac. Za
wizerunek w tym typie klient musiał zapłacić
150 złotych. Adnotacja „NP NП” obok sygnatury informuje o tym, że artysta w czasie
wykonywania portretu nie palił papierosów
ani nie pił alkoholu.
Bibliografia: Regulamin Firmy Portretowej
„S.I. Witkiewicz, w: B. Zgodzińska-Wojciechowska i Anna Żakiewicz, Witkacy,
Warszawa 1996, s. 33.
cena wywoławcza: 90 000 zł
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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 indywidualna wystawa
artysty w krakowskim TPSP. W 1914 r. odwiedził Australię. Od roku 1918 mieszkał stale
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 głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał
kompozycje formistyczne, w których postać ludzką poddał groteskowej deformacji, kreując
demoniczne istoty uczestniczące w irrealnych epizodach. W okresie formistycznym artysta
sformułował teorię sztuki i wprowadził kategorię estetyczną Czystej Formy, która stanowi
istotę dzieła sztuki jako jedność składających się na nią wielu rozmaitych elementów
jakościowych. W 1924 r. Witkacy powołał do istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli
malował portrety na zamówienie. Powstawały one według ustalonej klasyfikacji (typy A, B,
C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu twórcy w stosunku do modela). Typy A, B
i E stanowiły werystyczne podobizny modeli. W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli
pomocne były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał
symbolami. Portrety Witkacego charakteryzuje doskonałe wyczucie fizjonomii portretowej
osoby, wyrazisty modelunek światłocieniowy i płynne kontury o młodopolskiej proweniencji.
Abstrakcyjne tła złożone z zachodzących na siebie płaszczyzn obwiedzionych grubą linią
stanowiły reminiscencję formistycznych doświadczeń.
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4
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Widok na Krakowskie Planty
akwarela, papier, 31,5 × 69 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Rubczak
na odwrocie papierowa nalepka z dedykacją z 1932 r. oraz nalepka z wystawy
w Lesznie z tego samego roku
cena wywoławcza: 7 500 zł
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W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r.
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”.
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich.
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych
pozostawała niezachwiana.
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W latach 1867–1871 był uczniem Rafała Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej.
Po uzyskaniu stypendium TZSP w 1872 r. wyjechał do Rzymu, gdzie rozpoczął studia
w Akademii Św. Łukasza. Przebywał tam do 1888 roku. W tym też czasie artysta stopniowo
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Wilhelm Kotarbiński
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Kobiety na tarasie
akwarela, papier, 47,5 × 32,2 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Kotarbińsky/Roma
cena wywoławcza: 36 000 zł
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pozyskiwał kupców na swoje obrazy. Po powrocie do kraju osiadł w białoruskim majątku
Kalsk, gdzie miał swoją pracownię. Druga pracownia artysty mieściła się w Kijowie, w hotelu
Praga. Był współzałożycielem oraz członkiem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Obrazy
Kotarbińskiego, utrzymane w duchu akademickim, przede wszystkim przedstawiają sceny
religijne oraz antyczne. W późniejszej fazie swojej twórczości Kotarbiński zwrócił się ku
scenom symbolicznym z elementami fantastycznymi. Artysta swoje kompozycje budował
przemyślaną paletą barw; głównie pracował w technice oleju, czasem też i akwareli. Jego
prace często porównywano z dziełami Henryka Siemiradzkiego. Artysta parał się również
malarstwem monumentalnym. Wykonał freski do cerkwi w Kijowie, a także malowidła
ścienne i plafony w prywatnych domach w Petersburgu i Moskwie. Obrazy Kotarbińskiego
pojawiały się na wystawach w TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, a także w Poznaniu,
Kijowie, Lwowie, Berlinie i Petersburgu.
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Wojciech Kossak, syn Juliusza i ojciec Jerzego, powszechnie ceniony
batalista, mimo iż sam był żołnierzem to znał wojsko głównie od strony
wizualnej – uwielbiał malować manewry, parady, potyczki, bitwy. Tak jak
ojciec, był też mistrzem przedstawień hippicznych.
„Znamiennym rysem sztuki Kossaka było odziedziczone po ojcu
zamiłowanie do koni, których sylwetki bezbłędnie chwytał w bitewnym
tumulcie, paradnym przemarszu i spoczynku. Będąc sam żołnierzem
artysta doskonale znał realia wojny; cechowała go ponadto erudycyjna
znajomość historycznego kontekstu przedstawianych walk oparta na
rzetelnych studiach uzbrojenia, mundurów, militarnej strategii i bitewnej
taktyki.” (Irena Kossowska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, culture.
pl, styczeń 2005.)
Wojciech w swojej twórczości nawiązywał do tematyki powstania
listopadowego, czego jednym z przykładów jest prezentowana praca
przedstawiająca potyczkę ułana 3. Pułku Ułanów Królestwa Polskiego
z kanonierem rosyjskim. Obraz namalowany w Wiedniu w 1904 r., a więc
w okresie niewątpliwie szczytowym dla twórczości artysty, prezentuje
epizod z wojny polsko-rosyjskiej 1831 roku. Zawarty jest tu klasyczny dla
Wojciecha Kossaka program ikonograficzny – batalistyka z pierwszoplanowym bohaterem, jakim jest bezbłędnie pod względem anatomicznym ujęty
koń. Cała przedstawiona scena charakteryzuje się niezwykłym ruchem
i dynamiką, uzyskanymi przez formę budowy obrazu.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Potyczka,

1904 r.

gwasz, akwarela, karton, 35 × 26,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/
Wiedeń 1904
cena wywoławcza: 19 000 zł
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Syn i uczeń Juliusza Kossaka; kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w akademii
monachijskiej oraz w Paryżu. W latach 1895–1902 przebywał głównie w Berlinie, pracując
dla cesarza Wilhelma II. Malował też dla dworu Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 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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7
Andrzej Grabowski
(1833–1886)
praca dwustronna

Portret mężczyzny z fajką
ołówek, kredka, papier, 26,5 × 20,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JB Grabowski, opis. śr. d.:
JKowaluk ze Streptowa

Portret chłopca,

1862 r.

akwarela, kredka, papier, 26,5 × 20,5 cm
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. p. d.: 1862 r./w Dobrochostanie [?]/JBG
cena wywoławcza: 6 500 zł
W latach 1849–1855 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych u W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza. Brał udział w powstaniu styczniowym. Lata 1860–1863 spędził w Wiedniu,
kształcąc się w tamtejszej akademii pod kierunkiem K. Wurzigera. We wczesnym okresie twórczości malował pejzaże i sceny
rodzajowe, później zajął się portretem i w tej dziedzinie osiągnął
największy sukces. Brał udział w licznych wystawach, w roku
1873 otrzymał srebrny medal na wystawie w Wiedniu, zaś
w roku 1876 złoty medal na wystawie w Filadelfii.
10
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Trzej chłopcy w parku
akwarela, ołówek, papier, 28 × 42 cm
sygn. śr. d.: JMalczewski
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.;
naddarty papier przy dolnej krawędzi,
ubytek w lewym górnym narożniku
cena wywoławcza: 9 000 zł
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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.
11
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Fenicjanin,

1881 r.

akwarela, tusz, papier, 16,5 × 11 cm
sygn. p. d.: W. Gerson oraz dat. l. d.:
Warszawa d 28 Stycznia 1881 r,
opis. śr. d.: Fenicjanin
cena wywoławcza: 1 000 zł
Tego rodzaju studia kostiumów Gerson opracowywał na planszach rozwijanych podczas wykładów. Przykłady takich plansz, znajdują się w zbiorach
rysunków MNW. Jest ich ponad 40; przedstawiają zarówno starożytne
stroje rzymskie, greckie, egipskie, asyryjskie, arabskie, perskie, jak ubiory
średniowieczne czy renesansowe – francuskie, angielskie, polskie itp.
Plansze te są wymienione i opisane w katalogu wystawy W. Gersona
w MNW w roku 1978 [patrz: – Wojciech Gerson 1831–1901. Katalog
wystawy monograficznej, [red. J. Zielińska], Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1978, s. 162–167, nry kat. IV 322–366.]
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Strój egipski,

1881 r.

tusz, papier, 16,5 × 11 cm
sygn. p. d.: W Gerson oraz dat. l. d.:
Warszawa d 28 Stycznia 1881 r
ubytek dolnej krawędzi
cena wywoławcza: 1 000 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 dwuletnim pobycie
w Paryżu wrócił do Warszawy. W 1858 r. założył własną pracownię. Był
współtwórcą Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 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. Obecnie
najbardziej ceniony za pejzaże tatrzańskie.
12
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Rzymska paenula,

1881 r.

akwarela, ołówek, papier, 16,5 × 11 cm
dat. p. d.: War d 8/III 1881 r oraz opis.
śr. d.: Rzymska Panenula
cena wywoławcza: 1 000 zł
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Frygia Lidja Pamfilija Trvada,

1881 r.

akwarela, tusz, papier, 16,5 × 11 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany WG oraz
dat. l. d.: d 15 Lut 1881, opis śr. d.:
Frygia Lidja Pamfilija Trvada
cena wywoławcza: 1 000 zł
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Henryk Siemiradzki
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa –
1902 Strzałków)

Studium z natury do sceny
rodzajowej, l. 1870–1880
ołówek, pastel, papier, 43 × 33,5 cm
w świetle passe-partout
napis odręczny p. d.: Henryk
Siemiradzki/Studjum z natury/do sceny
rodzajowej/Rzym (…) –Grudzień
na odwrocie napis odręczny:
H. SIEMIRADZKI – zakup od syna
ARTYSTY – RZYM. Circa 1870–1880cena wywoławcza: 6 000 zł
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Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w akademii w Petersburgu. Edukację malarską kontynuował przez rok u K. Piloty’ego w Monachium, gdzie nawiązał
kontakty z polonią skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Na stałe Siemiradzki osiadł
w Rzymie, ale utrzymywał kontakty z akademią petersburską. Był najbardziej utytułowanym
z polskich malarzy, członkiem paru liczących się akademii europejskich i kawalerem wielu
cennych odznaczeń. Artysta osiągnął mistrzostwo w komponowaniu wielopostaciowych,
pełnych patosu i nasyconych kolorem scen. Głównym źródłem tematów był dla niego
antyk, a zwłaszcza schyłek cesarstwa rzymskiego. Z pasją i pietyzmem odtwarzał antyczną
architekturę, galerie antycznych rzeźb, śródziemnomorską roślinność. Miał genialny zmysł
dekoracyjny, niespotykane wyczucie gry świateł i umiejętność wyrafinowanego prowadzenia
linii konturu. W 1879 r. Siemiradzki ofiarował narodowi polskiemu monumentalny obraz
„Pochodnie Nerona” i zapoczątkował w ten sposób utworzenie krakowskiego Muzeum
Narodowego.
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W roku 1780 Daniel Chodowiecki wykonał serię czterech trzyczęściowych rycin do projektu
„Orbis pictus” Georga Christopha Lichtenberga (1740–1799). Trzy ryciny przedstawiają
zróżnicowane typy chlebodawców I służby domowej w strojach noszonych około 1780 roku.
Rycina czwarta przedstawia wjazd trupy komediantów do miasta. Malowniczy korowód
otwiera jadący konno dyrektor teatru z cygarem w ustach. Prezentowany na aukcji rysunek
jest pierwowzorem tej postaci.
Literatura: Kalina Zabuska Ryciny szkoły niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku. Część II,
Ryciny Daniela Chodowieckiego. Gdańsk 2015, str. 73, kat nr 68

14
Daniel Chodowiecki
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Konny portret dyrektora teatru,
ok. 1780 r.

tusz, gwasz, papier, 13,5 × 16,5 cm
sygn. p. d.: Chodowiecki
ubytki papieru w dwóch miejscach przy
krawędziach
cena wywoławcza: 1 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Rysownik i grafik. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. Kształcił się w kierunku kupiectwa.
Pobierał lekcje konserwacji obrazów u augsburskiego malarza J. L. Haida. Mieszkał i tworzył
w Berlinie. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które następnie
wydał jako „Dziennik z podróży”. Od 1790 r. wicedyrektor, a od 1797 dyrektor Akademii
Sztuk Pięknych w Berlinie.
15
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Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość
pastel, tektura, 100 × 69,5 cm
na odwrocie pieczęć składu przyborów
malarskich Róży Aleksandrowicz
w Krakowie
cena wywoławcza: 40 000 zł
16

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, Włoch, 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.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Rafał Wąsowicz
(1867–1944)

Pejzaż zimowy
akwarela, gwasz, tektura,
24,5 × 36,5 cm
w świetle oprawy
sygn. u dołu: Rafał Wąsowicz
cena wywoławcza: 400 zł
Artysta uczył się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Od 1914 r. był uczestnikiem wielu wystaw w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.
Jego ulubionymi motywami malarskimi były pejzaże i martwe natury, a także widoki miast – m. in. Krakowa, Wilna czy Warszawy.

17
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 r. Grudziądz)

Zimą,

2002 r.

akwarela, papier,
48,5 × 67 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.:
Aniszewski/2002
cena wywoławcza: 750 zł •
Podczas służby w wojsku pobierał nauki u prof. Jerzego Feldmana. Ulubioną jego techniką malarską jest akwarela. Fascynuje się końmi,
stąd wiele przedstawień tych zwierząt jego autorstwa, m.in. konie w zaprzęgach (bałagulski, wielkopolski, rosyjskie trojki) czy w galopie.
Maluje również polskie dwory ziemiańskie oraz scenki rodzajowe. Nazwano go „gdańskim Kossakiem”. Jego prace znajdują się w wielu
zbiorach prywatnych niemal na całym świecie, poza Polską m.in. w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Południowej
czy Japonii.
18
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18
Adam Setkowicz
(1876 Kraków–1945 tamże)

Scena rodzajowa zimą
akwarela, papier, 21 × 37 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: A. Setkowicz
cena wywoławcza: 2 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
19
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Jakub Glasner

Artysta żydowskiego pochodzenia, związany z Bielskiem-Białą. W latach 1902–1903

(Rdzawka k. Nowego Targu 1879 –

studiował w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i J. Stanisławskiego. Kontynuował naukę

obóz janowski k. Lwowa 1942)

w Wiedniu i w Paryżu. Brał udział w wielu wystawach, m. in. w TZSP oraz TPSP we Lwowie.

Portret kobiety
pastel, papier, 66 × 47 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: W dowód/serdecznej przyjaźni/
JGlasner/Bielsko 19/10 38
po konserwacji
cena wywoławcza: 4 000 zł
20

Podróżował do Włoch, a następnie do Niemiec, gdzie mieszkał w latach 1909–1914, wystawiając m.in. w Grosse Berliner Kunsthausstellung, Berliner Secession i Sonderausstellung.
W 1923 r. TZSP zorganizowało jego wystawę zbiorową. Podczas I wojny światowej walczył
jako austriacki żołnierz; w tym czasie stworzył wiele rysunków z przedstawieniami życia
obozowego wojska. Po wybuchu II wojny przeniósł się do Lwowa; używał wówczas nazwiska
Libidowski. W tym czasie wystawiał swoje grafiki m.in. w Kijowie, Charkowie i Moskwie.
Zginął podczas likwidacji getta lwowskiego. W grafice powtarzał tematy, które malował olejno,
pastelami i akwarelą. Jego ulubionymi motywami były pejzaże, motywy z Tatr, Podhala. Był
też autorem portretów, martwych natur oraz scen rodzajowych.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

20
Józef Ujheli
(1895–?)

Dziewczyna w stroju łemkowskim
pastel, papier, 58 × 46 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: Ujhelyi
cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

W latach 1919–1923 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
w pracowni T. Axentowicza. Malował głównie portrety, używając techniki pastelu.
21
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Franciszek Siedlecki
(1867 Kraków – 1934 Warszawa)

Matka Boska Gromniczna
technika mieszana, papier, wym.
kompozycji 21,7 × 18,7 cm
sygn. l. d.: F. Siedlecki
na odwrocie nalepka z nazwiskiem
i tytułem pracy oraz datą „1937”
cena wywoławcza: 1 400 zł
22

Grafik i malarz, autor scenografii teatralnych i krytyk sztuki, reprezentujący nurt symbolizmu
i secesji. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym odbył studia artystyczne
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Académie Colarossi w Paryżu. W 1919 r. osiadł
w Warszawie. Był stałym współpracownikiem pism „Chimera” i „Liberum Veto”, kierownikiem
artystycznym czasopisma „Sztuka” i redaktorem naczelnym pisma „Grafika”. Brał udział
w licznych wystawach w kraju i za granicą, m. in. w krakowskim TPSP oraz w warszawskim
TZSP. W 1928 r. odbyła się w Warszawie indywidualna wystawa twórczości artysty. Prace
Siedleckiego znamionuje dekoracyjność i dbałość o szczegół. Często podejmował tematy
religijne i mitologiczne.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

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

22
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Posiłek
akwarela, papier, 36 × 26 cm
sygn. l. d.: L. Gottlieb
cena wywoławcza: 28 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

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 tworczość Gottlieba
kształtowała się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego
okresu charakteryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. W poźniejszej fazie jego twórczości
pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; często również odwoływał się do motywu pracy.
Artysta doskonale operował plamą barwną oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał
efekt dynamiki. Na początku lat 20. malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw,
a jego kompozycje stawały się coraz spokojniejsze.
23
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Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Portret mężczyzny –
Wacław Koniuszko (?)
akwarela, papier, 8 × 12 cm
cena wywoławcza: 3 600 zł
24
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24
Szymon Müller
(1885 Kraków – 1942 tamże)

Dziewczyna na krześle,

1925 r.

akwarela, papier, 67 × 42 cm
sygn. i dat. p. d.: Szymon Müller 1925/
Kraków
po konserwacji
cena wywoławcza: 2 200 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Artysta uczył się w Szkole Przemysłowej w Krakowie oraz w tamtejszej Akademii Sztuk
Pięknych. Jego profesorami byli m. in. J. Unierzyski, J. Pankiewicz oraz W. Weiss. Związał
się ze środowiskiem formistów, był członkiem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” oraz
Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Jego prace wystawiane były we
Lwowie i Krakowie. Był artystą niesłyszącym.
25

25
Adam Batycki
(1886 Przemyśl – 1970 Poznań)

Panorama Poznania
akwarela na podrysowaniu
ołówkiem, papier, 49 × 68 cm
sygn. p. d.: ABatycki
cena wywoławcza: 1 900 zł •

26
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Salonik
akwarela, gwasz, papier,
34,5 × 25 cm
sygn. nieczytelnie l. d.:
M. v. Liaffert (?)
cena wywoławcza: 750 zł
26
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27
Erazm Rudolf Fabijański

W latach 1845–52 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Wykonywał dekora-

(1826–1892)

cje teatralne w Wilnie (do wystawianej w teatrze „Halki” S. Moniuszki), a także w Żytomierzu

Widok Rynku Głównego
w Krakowie
akwarela, papier, 15,5 × 29,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Fabijański
cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

i w Kijowie. Około 1861 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako ilustrator czasopism
„Tygodnik Ilustrowany” oraz „Kłosy”. W 1864 r. wyjechał do Wiednia, następnie do Paryża
i Marsylii. Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie, by po 1880 r. przenieść się do Krakowa.
Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa oraz muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Fabijański
był znakomitym rysownikiem, grafikiem i malarzem. Przedstawiał widoki pałaców, ruin
zamków, miast okolic Krakowa i Warszawy. Jego obrazy wiernie odtwarzają rzeczywistość
i są znakomitym źródłem ikonograficznym.
27
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Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Wianki,

1875 r.

ołówek, papier naklejony na tekturę,
13 × 9 cm
sygn. i dat. p. d.: JM/1875,
opis. l. d.: Wianki
cena wywoławcza: 6 000 zł
28

W latach 1852–1858 studiował w SSP w Krakowie w pracowniach W. Łuszczkiewicza
i W. Stattlera. Artysta odbywał podróże do Monachium i Wiednia. Mając 24 lata namalował jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów: „Stańczyka”. Uczestniczył w wystawach
malarskich w Paryżu, gdzie był wyróżniany; został nagrodzony Legią Honorową. Od 1873 r.
Matejko był dyrektorem SSP w Krakowie. Został honorowym członkiem akademii paryskiej,
praskiej, wiedeńskiej, berlińskiej oraz Akademii Rafaelowskiej w Urbino. Twórczość artysty
cechuje kunszt wykonania. Na kompozycję obrazów składają się wielopostaciowe sceny,
często rozwinięte panoramicznie, rozgrywane w przestrzeni pierwszego planu. Dzieła cechuje
potężna skala ekspresji; są odpowiednio kadrowane, kompozycja jest spiętrzona, przepełniona
emocjami. W obrazach czytelna jest dramaturgia w aranżacji całych scen, jak również
w oddaniu gestów i póz konkretnych postaci.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

29
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Do instalacji Cystersów w Polsce,
1888 r.

ołówek, papier, 24,5 × 19,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany
JM/1888 r., opis. śr. d.: do installacyi
Cystersów w Polsce
na odwrocie nalepka Salonu Artystycznego
Feliksa Richlinga w Warszawie
cena wywoławcza: 8 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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30
Karol Frycz
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Bolesław Puchalski jako poseł
w sztuce Jerzego Żuławskiego
„Eros i Psyche”, 1904 r.
litografia barwna, 39,5 × 26,5 cm
w św. passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: FK, p. g.:
Eros i Psyche/Poseł
cena wywoławcza: 450 zł •
Odebrał staranne wykształcenie artystyczne. W latach 1896–1898
studiował architekturę na Politechnice Monachijskiej, następnie zaś
w Krakowie historię sztuki i malarstwo w SSP, m. in. u L. Wyczółkowskiego, kończąc studia złotym medalem. Edukację uzupełniał
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, paryskiej Académie Julian
i londyńskiej akademii W. Morrisa. Po powrocie do kraju pracował
jako scenograf najpierw w Teatrze Polskim, w latach 1931–1933,
następnie w Teatrze Narodowym i Teatrze im. Słowackiego w Krakowie, którego, do 1946 roku, był dyrektorem. Od 1924 r. wykładał
malarstwo teatralne i dekoracyjne na ASP w Krakowie, by w 1950 r.
zostać dziekanem stworzonego przez siebie wydziału scenografii.
Po wojnie współpracował z teatrami całego kraju. Artysta chętnie
tworzył karykatury, grafiki, plakaty, zajmował się dekoracją wnętrz.

31
Georges Scott
(1873 Paryż – 1943 tamże)

Studium umundurowania
akwarela, papier, 37 × 41 cm
w świetle oprawy
cena wywoławcza: 1 300 zł
Francuski malarz batalista i ilustrator.
Studiował w paryskiej Wyższej Szkole
Sztuk Pięknych u Édouarda Detaille’a.
Jego najbardziej znane dzieła malarskie
pochodzą z okresu wojen bałkańskich
oraz I wojny światowej. Natomiast
z hiszpańskiej wojny domowej i początku II wojny światowej pochodzą
jego najbardziej uznane ilustracje.
Jego przedstawienie greckiego króla
Konstantego I znajduje się w Pałacu
Prezydenckim w Atenach.
30
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32
Feliks Topolski
(1907 Warszawa – 1989 Londyn)

Zagłoba,

1934 r.

tusz, akwarela, papier, 28,5 × 20,5 cm
w świetle passe–partout
sygn. monogramem wiązanym i dat.
p. d.: FT/34
cena wywoławcza: 1 800 zł •

33
Feliks Topolski
(1907 Warszawa – 1989 Londyn)

Zagłoba z Ketlingiem
tusz, akwarela, papier, 28 × 21 cm w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: F.T.
cena wywoławcza: 1 800 zł •
Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem 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 Showa „Good King Charles’s
Golden Days” oraz „Portraits of GBS”. Dokumentował w brytyjskiej
prasie wydarzenia II wojny światowej. 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.
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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34
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na
Polesiu)

Portret doktora Zdzisława
Skibińskiego, 1926 r.
pastel, papier, 69 × 46 cm
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: Witkacy, opis. p. d.: T.C
w owalu, NP7/11IV1926/trzy litery
w trójkącie
Prezentowany obraz ukazuje Zdzisława Skibińskiego, znanego zakopiańskiego lekarza
ftyzjatrę, który wraz z żoną Jadwigą należał
do bliskiego kręgu znajomych Witkacego;
obydwoje byli przez niego wielokrotnie
portretowani. Obraz opatrzony jest literami
TC. Prace w ten sposób oznaczone wykonywane były za darmo podczas spotkań
towarzyskich, często pod wpływem alkoholu
i narkotyków. Wyłączone były z zamówień
i nie były objęte cennikiem Firmy Portretowej. Adnotacja NP7 oznacza, że w trakcie
wykonywania portretu artysta nie palił od
7 dni.
cena wywoławcza: 65 000 zł
32

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 indywidualna wystawa
artysty w krakowskim TPSP. W 1914 r. odwiedził Australię. Od roku 1918 mieszkał stale
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 głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał
kompozycje formistyczne, w których postać ludzką poddał groteskowej deformacji, kreując
demoniczne istoty uczestniczące w irrealnych epizodach. W okresie formistycznym artysta
sformułował teorię sztuki i wprowadził kategorię estetyczną Czystej Formy, która stanowi
istotę dzieła sztuki jako jedność składających się na nią wielu rozmaitych elementów
jakościowych. W 1924 r. Witkacy powołał do istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli
malował portrety na zamówienie. Powstawały one według ustalonej klasyfikacji (typy A, B,
C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu twórcy w stosunku do modela). Typy A, B
i E stanowiły werystyczne podobizny modeli. W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli
pomocne były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał
symbolami. Portrety Witkacego charakteryzuje doskonałe wyczucie fizjonomii portretowej
osoby, wyrazisty modelunek światłocieniowy i płynne kontury o młodopolskiej proweniencji.
Abstrakcyjne tła złożone z zachodzących na siebie płaszczyzn obwiedzionych grubą linią
stanowiły reminiscencję formistycznych doświadczeń.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął studia architektoniczne w tamtejszej

Stanisław Chlebowski
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Chłopiec z trąbką,

1952 r.

akwarela, gwasz, papier, 31 × 21 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. śr. d.: St. Chlebowski 52
cena wywoławcza: 800 zł •
34

Wyższej Szkole Technicznej oraz naukę malarstwa w pracowni A. von Brandisa. Już w 1912 r.
odbyła się indywidualna wystawa jego prac w gdańskiej Katowni. W latach 1915–18
kontynuował naukę w Berlinie w pracowni Lovisa Corintha, zgłębiając tajniki impresjonizmu.
Od roku 1921 regularnie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie zaowocowały
wzbogaceniem środków artystycznych oraz uwrażliwieniem na kolor, co widoczne było
szczególnie w pejzażach i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często podejmowanym przez
artystę tematem. Widoki gdańskich uliczek utrwalał on także w technice pastelu. Poza nimi
chętnie malował martwe natury, kwiaty i owoce. Przy użyciu środków impresjonistycznych
wykonywał również portrety. Znaczna część dorobku artystycznego Chlebowskiego uległa
zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

36
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Projekt kostiumu aktora
teatru Variete
akwarela, papier, 41 × 31 cm
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: H. Berlewi
po konserwacji
cena wywoławcza: 5 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Malarz i grafik. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Warszawie, Antwerpii i Paryżu. Podczas
pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym środowiskiem awangardowym,
co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. mechanofaktury, której główne
założenia przedstawił w 1924 r., a które opierały się na idei malarstwa nieprzedstawiającego
w duchu abstrakcji geometrycznej, w jego zrytmizowanej formie. Z okresu berlińskiego pochodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, przywodzące skojarzenia z twórczością
Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana silnej geometryzacji i skontrastowana
z jednolitą bielą tła. Berlewi był związany z ugrupowaniami Blok i Novembergruppe. W jego
twórczości pojawiały się również wątki nawiązujące do kultury żydowskiej.
35

37
Felicja Pacanowska
(1907 Łódź – 2002 Rzym)

Portret kubistyczny,

1952 r.

gwasz, pastel papier, 63 × 48 cm
sygn. i dat. l. d.: F. Pacanowska 52
na odwrocie pieczęć: Atelier Pacanowska
cena wywoławcza: 2 400 zł•
36

Absolwentka malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1932 r.
kontynuowała naukę w Paryżu, uzupełniając edukację artystyczną wyjazdami do Włoch
i Anglii. Czas II wojny światowej spędziła w Paryżu, pracując jako kreślarka w zakładach
lotniczych. Po wojnie kontynuowała studia rzeźby w Rzymie, po czym wróciła do Paryża.
Była uczestniczką wielu wystaw – m. in. w warszawskim Instytucie Sztuki, Salonie Jesiennym, Niezależnych, Majowym i innych. Twórczość artystki kształtowała się pod wpływem
ekspresjonizmu, kubizmu i abstrakcji. Uprawiała malarstwo, rzeźbę oraz techniki graficzne.
Nagradzana zarówno podczas wystaw we Francji, jak i we Włoszech.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Początkowo studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 kontynuował
naukę w krakowskiej ASP; w 1922 r. uczęszczał do prywatnej pracowni A. Archipenki
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris. Dwa
lata później osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu

38
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

W kawiarni
pastel, papier, 35 × 24 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes
cena wywoławcza: 15 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

galeriach Paryża, m.in.: Bernheim, de France, Le Portique. W 1930 r. pokazywał swe prace
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także
w Kanadzie i Anglii. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku. Współpracował z Associated
American Artists Gallery i French Art Gallery; przez wiele lat wykładał w Art Students League.
W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. Powracającym wciąż
tematem były także sceny z życia Żydów. Z czasem ekspresja obrazów artysty pogłębiła
się; Menkes zaczął budować formy wyłącznie plamą barwną, nakładając farbę szybko
i spontanicznie. Gama kolorystyczna uległa zawężeniu do nasyconych brązów, żółcieni,
czerwieni, zieleni i aksamitnej czerni; mocny, zmysłowy kolor artysta rozgrywał w wielu
niuansach nadając mu wewnętrzny blask. Syntetycznie traktowane postacie obrysowywał
wyrazistym, miejscami zanikającym konturem.
37

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena

39
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Myśliwy z psami
tusz, papier, 25 × 32,5 cm
sygn. p. d.: H. Epstein
cena wywoławcza: 2 000 zł
38

w Łodzi. Ok. 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse,
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię
do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch.
Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce.
Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną
była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie
pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów
koncentracyjnych.
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40
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Dorożka
pastel, ołówek, papier, 24 × 33 cm
sygn. p. d.: H. Epstein. [faksymile]
cena wywoławcza: 1 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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41
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Studium postaci
pastel, ołówek, papier, 31 × 23 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein. [faksymile]
cena wywoławcza: 1 700 zł
40

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

42
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Kobiety przy balustradzie
pastel, ołówek, papier, 23 × 31 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein. [faksymile]
papier lekko naddarty w lewym górnym
rogu
cena wywoławcza: 1 800 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, S. Wyspiańskiego i T. Axentowicza. Należał do takich ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska,

43
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt
kredka, papier, 38,5 × 25,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon
cena wywoławcza: 2 400 zł •
42

Ekspresjoniści polscy oraz Rytm. W 1926 roku zamieszkał w Wilnie, gdzie pracował jako
wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 r. prowadził pracownię malarstwa
monumentalnego na uniwersytecie w Wilnie. Po II wojnie światowej osiadł w Toruniu,
zajmując się pracą dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych tamtejszego uniwersytetu.
Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając
liczne nagrody. W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny.
Twórczość Niesiołowskiego ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku
syntezy, inspirowanej malarstwem Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego, aż po
koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. W okresie powojennym chętnie stosował
stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje postaci, wyraźny kontur. Artysta malował
martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego ulubionych tematów należał wizerunek
kobiety, szczególnie zaś akt.
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44
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Młodzieniec z mandoliną
akwarela, kredka, papier, 42 × 33 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. śr.: Tymon
cena wywoławcza: 4 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem

45
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Droga w lesie
akwarela, papier, 26 × 35 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rubczak
cena wywoławcza: 4 800 zł
44

J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r.
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”.
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich.
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych
pozostawała niezachwiana.
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46
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Powrót do miasta
gwasz, papier, 35,5 × 47,5 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz
na odwrocie szkic ołówkiem
cena wywoławcza: 5 800 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Od 1914 r. studiował w SSP w Mirgorodzie. W latach 1918–19 służył w kawalerii rosyjskiej.
W 1919 r. przedostał się z Noworosyjska do Aten, gdzie od 1921 r. studiował w SSP.
Przebywał na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. W roku 1923 zamieszkał w Paryżu,
gdzie wielokrotnie wystawiał na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du
Montparnasse (1930 r.), Galerie Drouot Provenace (1945 r.). Tworzył ekspresyjne portrety
i pejzaże. Malował zamaszyście, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Obecnie
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
45

47
Franciszek
Zajchowski
(1860–1923)

Bryczka
akwarela, ołówek,
papier, 14 × 22 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem
p. d.
cena wywoławcza:
700 zł
W latach 1895–1898 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Przez pewien czas, przed 1899 rokiem, współpracował z Juliuszem
Kossakiem, którego twórczość mocno oddziałała na jego własną. Był autorem albumu p.t. „Legiony w Karpatach” w czterdziestu obrazach,
wydanego we Lwowie w roku 1915.

48
Słojowski
(XIX/XX w.)

Góral z fajką,

1920 r.

akwarela, papier, 32 × 20,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Słojowski/1920 r.
cena wywoławcza: 900 zł
46
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49
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Pejzaż zimowy z rzeką
akwarela, gwasz, ołówek, papier,
40,5 × 54 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: H. Epstein
cena wywoławcza: 3 600 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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50
Jan Erazm
Kotowski
(1885 Opatowiczki
k. Pińczowa –
1960 Milanówek)

Przerwa
w podróży,
1918 r.

akwarela, papier,
36 × 56 cm
Studiował w latach 1902–1911 w krakowskiej ASP u L. Wyczółkowskiego i J. Unierzyskiego. W 1908 r. otrzymał
stypendium i wyjechał na trzy lata do Paryża. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. Był członkiem TZSP, grupy

sygn. i dat. p. d.:
Jan Kotowski/1918

Pro-Arte i Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. Malował sceny z polowań, sanny, zaprzęgi oraz widoki małych

cena wywoławcza:

miasteczek i wsi. Brał udział w licznych wystawach.

1 100 zł •

51
Mieczysław
Filipkiewicz
(1891 Kraków –
1951)

Widok na Tatry
akwarela,
Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dębickiego, J. Pankiewicza
i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa.
Wystawiał od roku 1925, głównie w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem
zajmował się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże tatrzańskie

gwasz, tektura,
16,5 × 31,5 cm
sygn. p. d.: Mieczysław FILIPKIEWICZ

i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. Rzadziej malował martwe natury,

cena wywoławcza:

czy kompozycje figuralne.

2 400 zł •
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52
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Na polowaniu
akwarela, tektura, 58,5 × 98,5 cm
sygn. p. d.: S. Gibiński
cena wywoławcza: 7 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie poważny wpływ na jego twórczość
wywarli J. Fałat i L. Wyczółkowski. Posługiwał się głównie techniką akwarelową, a tematami
jego prac były pejzaże, sceny rodzajowe i polowania. Artysta wielokrotnie uczestniczył
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i innych, a twórczość
jego cieszyła się znacznym powodzeniem.
49

53
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Droga wśród drzew
gwasz, papier, 23 × 34 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Suchanek
cena wywoławcza: 1 900 zł •
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W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich,
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych,
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz
Panorama Gdyni).
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw w prywatnej pracowni M. Cercha,

54
Roman Kochanowski
(1857 Kraków – 1945 Freising/Bawaria)

Pejzaż z rzeką
akwarela, papier, 13 × 9,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: R. Kochanowski
cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

a następnie, w latach 1873–1875, w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Grabińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. W 1881 r.
przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków, odbył też
podróż po Galicji i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki tamtejszych miast, składające się
na album wydany w 1898 r. w Wiedniu. Należał do monachijskich ugrupowań artystycznych
Kunstverein i prestiżowego Union Internationale des Beaux Arts we Francji. Malował głównie
pejzaże, niemal zawsze wzbogacane ludzką postacią. Motywy dla swoich prac znajdował przede
wszystkim w nadwiślańskim krajobrazie z okolic Krakowa. Chętnie posługiwał się węglem,
kredką, ołówkiem czy tuszem, tworząc nastrojowe, monochromatyczne przedstawienia. Był
mistrzem małej formy. Sporadycznie malował również kwiaty i studia portretowe. Brał udział
w międzynarodowych wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium, Berlinie i Londynie, ale
także w wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.
51

55
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański –
2005 Gdynia)

Kamień,

1974 r.

akwarela, ołówek,
papier 47,5 × 73,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Baranowski/Kamień
1974
cena wywoławcza: 1 200 zł •
52

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y
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Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94,

Soter Jaxa-Małachowski

w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego.

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał

(1867 Wolanów pod Odessą –

Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach

1952 Kraków)

1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-

Rzeczka
gwasz, papier, 23 × 32,5 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa 19…
na odwrocie nalepka salonu sprzedaży
dzieł sztuki przy TSP w Krakowie
cena wywoławcza: 3 400 zł•
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce
w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, na którym
znajdował inspirację do swych obrazów, ilustrując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę
rybaków. Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach,
m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
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57
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Kutry rybackie
pastel, papier, 31,5 × 48,5 cm
sygn. p. d.: W. Serafin
cena wywoławcza: 2 400 zł •
54

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.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94,

58

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał

Soter Jaxa-Małachowski

w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego.
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach

(1867 Wolanów pod Odessą –

1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-

1952 Kraków)

kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce

Rybak przy łodzi,

1936 r.

akwarela, gwasz, papier, 34 × 49 cm
w światle oprawy
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa/1936
cena wywoławcza: 6 400 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, na którym
znajdował inspirację do swych obrazów, ilustrując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę
rybaków. Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach,
m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
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59
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Sobór św. Aleksandra Newskiego
w Warszawie
gwasz, papier, 42,5 × 28,5 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł
56
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60
Stanisław Chlebowski
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Paryskie stragany,

1928 r.

akwarela, ołówek, papier,
10,5 × 15,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: St. Chlebowski/Paris 28
cena wywoławcza: 700 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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61
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Plaża
gwasz, papier, 29,5 × 43 cm
w świetle passe-partout
cena wywoławcza: 2 400 zł
58
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62
Marian Michalik
(1947 Zabrze – 1997 Częstochowa)

Stogi siana o wschodzie,
pastel, papier, 27 × 36,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Michalik ‘89
cena wywoławcza: 2 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

1989 r.

Był absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Po jego ukończeniu zajmował
się grafiką użytkową, a kilka lat później poświęcił się malarstwu sztalugowemu. W roku
1979 został przyjęty do ZPAP. Od tego czasu często wystawiał w kraju i za granicą uzyskując
wiele nagród na międzynarodowych konkursach. W roku 1979 został członkiem Europejskiej
Akademii Sztuki, Nauki i Literatury w Paryżu. Tworzył w konwencji magicznego realizmu,
precyzyjnie odtwarzając banalne przedmioty codziennego użytku, a następnie tworząc ich
niezwykłe zestawienia.
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63
Józef Graczyński
(1866 Czempiń – 1939 Poznań)

Pasterz z krowami
akwarela, papier, 14,5 × 22 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Józef Graczyński
cena wywoławcza: 800 zł
60

W latach 1886–1891 studiował malarstwo na kursach Mariana Jaroczyńskiego i Marcelego
Krajewskiego w Poznaniu. W 1889 roku pogłębiał swoją wiedzę w Berlinie, Monachium,
Dreźnie i Krakowie. Należał m. in. do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz Związku
Artystów Malarzy. Wystawiał w Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Berlinie i Paryżu.
W 1944 r. uczestniczył w wystawie malarstwa polskiego w Nowym Jorku. Malował portrety,
jednak tematem przewodnim jego twórczości był pejzaż Wielkopolski. Jego obrazy znajdują
się w Muzeum Narodowym w Poznaniu, MuzeumOkręgowym im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy oraz w Muzeum Okręgowym w Lesznie.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

64
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Wieś
akwarela, papier, 34 × 58 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Ign. Pieńkowski
cena wywoławcza: 1 900 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L.Wyczółkowskiego.
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej.
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie,
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za
granicą. Znany jest przede wszystkim jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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65
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Odbudowa Ratusza,

1954 r.

akwarela, gwasz, papier, 66 × 45,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Suchanek/Odbudowa
Ratusza/Gdańsk 1954
cena wywoławcza: 4 500 zł •
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Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan,

66

Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

Henryk Hayden

H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego

(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż z rzeką,

l. 30.

gwasz, papier, 31 × 45 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Hayden
cena wywoławcza: 12 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy
artysty odbyły się w Museé National d'Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie
do obserwacji natury.
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67
Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1943 Auschwitz)

W parku
akwarela, papier, 42 × 31 cm
sygn. l. d: Ascher
cena wywoławcza: 1 800 zł
64

Studiował malarstwo w warszawskiej ASP oraz architekturę w warszawskim Instytucie
Politechnicznym i Technische Hochschule w Berlinie. Brał udział w wojnie polsko–bolszewickiej w 1920 roku. Pracował jako architekt w Warszawie, Lwowie i Krakowie, gdzie
uczestniczył w pracach nad renowacją Wawelu. W roku 1925 wyjechał do La Ciotat nad
Morzem Śródziemnym we Francji i poświęcił się wyłącznie malarstwu. Malował pejzaże,
martwe natury, akty i portrety.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

68
Henryk Baranowski

Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na

Hel,

1961 r.

akwarela, gwasz, papier, 30 × 45 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Baranowski/Hel 1961
cena wywoławcza: 3 000 zł•
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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69
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce k. Sejn –
1956 Gdańsk)

Panorama Wilna
akwarela, papier, 28,3 × 36,5 cm
sygn. l. d.: A. Międzybłocki
cena wywoławcza: 1 500 zł •
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Wykształcenie artystyczne zdobywał w szkole rysunkowej w Wilnie oraz, w latach 1908–1913,
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego.
Po I wojnie światowej osiadł w Warszawie, by w roku 1922 przenieść się do Wilna, a stamtąd,
już na stałe, do Gdańska. Twórczość swoją prezentował m.in. w Wilnie; w 1956 r. odbyła się
z kolei indywidualna wystawa prac artysty w Gdańsku. Specjalizował się w technice akwareli,
chętnie utrwalając widoki oraz zabytki architektury Gdańska, Wilna, Krakowa czy Warszawy.
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

70
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie k. Tarnowa –
1990 Kraków)

Widok na Wawel,

ok. 1935 r.

pastel, tektura, 36,3 × 34,8 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: T. Kantor
na odwrocie pejzaż z drzewami
Reprodukowany i wystawiany: Tadeusz
Kantor, Pejzaż w twórczości malarskiej
i rysunkowej Tadeusza Kantora, Archiwum Cricoteki, ul. Kanoniczna 5, Kraków,
7 VII – 30 IX 2005 r. Tadeusz Kantor
mniej znany, Pałac Krzysztofory, Kraków,
13 VI – 31 XII 2003
cena wywoławcza: 16 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

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-tych uprawiał
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora
z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną;
n. p. 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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71
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty w wazonie
akwarela, gwasz, papier, 59 × 41 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Baranowski
cena wywoławcza: 1 600 zł •
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72
Adam Bunsch

Odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej

(1896 Kraków – 1969 tamże)

w pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach

Pejzaż podgórski,

1959 r.

akwarela, papier, 37 × 54 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Adam Bunsch 1959
cena wywoławcza: 2 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie
lat 50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki
w technice akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, wyobrażeniami
zwierząt i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne i symboliczne.
Wykonywał polichromie i witraże dla wielu kościołów w Polsce. Uprawiał drzeworyt barwny
inspirowany sztuką japońską.
69

73
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce k. Sejn –
1956 Gdańsk)

Zaułek w Wilnie
akwarela, papier, 29 × 22 cm
sygn. p. d.: A. Międzybłocki
cena wywoławcza: 950 zł •

74
Artysta nieokreślony
(XIX w.)

Jezioro w górach,

1883 r.

akwarela, papier,
25, 5 × 27,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. nieczytelnie p. d: K. Bie…
cena wywoławcza: 400 zł
70
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75
Adam Batycki
(1886–1970)

Toruń,

1921 r.

akwarela, papier, 42 × 30 cm
sygn. i dat. l. d.: ABatycki/1921
cena wywoławcza: 2 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Malarz i architekt. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Specjalizował się
w technice akwareli. Dzieła artysty zdradzają jego pasję architektoniczną. Motywy kościołów,
cerkwii, czy chat były, obok pejzażu, częstym tematem jego prac.
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76
Wlastimil Hofman
(1881 Karlino k. Pragi
– 1970 Szklarska
Poręba)

Matka
z dzieckiem,
1911 r.
autolitografia, papier,
12 × 16 cm
w świetle passe-partout
cena wywoławcza:
1 300 zł •

77
Wlastimil Hofman
(1881 Karlino k. Pragi
– 1970 Szklarska
Poręba)

Dzieci,

1917 r.

autolitografia, papier,
12 × 16 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: monogram
wiązany WH
zagniecenie papieru
w lewym górnym rogu
cena wywoławcza:
1 300 zł •
W latach 1895-1899 Hofman studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Unierzyckiego i J. Stanisławskiego.
Do 1901 r. kontynuował naukę w paryskiej École des Beaux-Arts w pracowni J. L. Gerôme’a. Podczas II wojny światowej przebywał w Rosji,
Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie, następnie przeniósł się do Szklarskiej Poręby. Należał m.in. do TAP
„Sztuka”, Grupy Zero, Grupy Pięciu oraz „Secesji” wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała twórczość J. Malczewskiego. Malował
głównie portrety oraz sceny o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści, dla których modelami
byli często prości ludzie, zyskujący w jego obrazach ponadczasową godność. Prace Hofmana utrzymane są w intensywnych, nasyconych
barwach, które dodatkowo podkreślają głębię ekspresji przedstawienia.
72
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78
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Rozmawiające kobiety
tusz, papier, 32,5 × 25 cm
sygn. l. d.: H. Epstein (faksymile)
cena wywoławcza: 1 700 zł

79
Emile Othon Friesz
(1879 Hawr –
1949 Paryż)

Scena antyczna
tusz, ołówek, papier,
24,5 × 30 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d. nieczytelnie
cena wywoławcza: 950 zł •
Francuski malarz związany z impresjonizmem i fowizmem. Studia artystyczne rozpoczął w rodzinnym Hawrze, gdzie zaprzyjaźnił się z R. Dufy
i G. Brakiem. Naukę kontynuował u akademickiego malarza L. Bonnata w Ecole des Beaux Arts w Paryżu. Dużo podróżował, wystawiał
w Europie i Stanach zjednoczonych. Jego prace znajdują się w prestiżowych kolekcjach muzealnych i prywatnych.
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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80
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 Grudziądz)

Szkic konia,

2018 r.

ołówek, papier, 50 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: Z. Aniszewski/2018
cena wywoławcza: 200 zł •

81
Zenon
Aniszewski
(ur. 1948 Grudziądz)

Tańczące konie,
2018 r.

akwarela, papier,
33,5 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.:
Z. Aniszewski/2018
cena wywoławcza:
400 zł•
74
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82
Karol Kossak
(1896 Lwów –
1975 Ciechocinek)

Zaprzęg
ołówek, papier,
19 × 28 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: KKossak
na odwrocie napis:
ZAPRZEG Z OKOLIC
CIECHOCINKA./
SĄ TU CHŁOPI
AMATORZY KONI
cena wywoławcza:
1 200 zł •

83
Karol Kossak
(1896 Lwów –
1975 Ciechocinek)

Na podwórku
ołówek, papier,
21 × 28,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: KKossak
cena wywoławcza:
1 200 zł •
Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje
rysunku i malarstwa u Z. Rozwadowskiego oraz S. Kaczora-Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, które musiał
przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu, w latach 1919–1923, kontynuował naukę w krakowskiej ASP
pod kierunkiem I. Pieńkowskiego i W. Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we
Lwowie. W twórczości artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył głównie
w technice akwareli.
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84
Chaim Goldberg

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Dzięki stypendium od Henryka Kuny i Saula
Silbersteina artysta mógł podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem
Z. Pronaszki. Edukację kontynuował w warszawskiej ASP, gdzie zetknął się z H. Gotliebem,
X. Dunikowskim i T. Pruszkowskim. Okres II wojny światowej spędził w Nowosybirsku,

(1917 Kazimierz Dolny

gdzie trudnił się jako scenograf dla tamtejszej opery. Powrót do kraju obfitował w pierwsze

– 2004 Boca Raton)

sukcesy artystyczne, jednak okres największej sławy przypadł na lata emigracji w Izraelu

Rabin i uczeń
litografia, papier, 59 × 45 cm
sygn. p. d.: Chaim Goldberg
oraz opis. ołówkiem l. d.: 8/300
cena wywoławcza: 1 200 zł •
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(1955–1967), a następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe. Twórczość
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
w Polsce – Muzeum Narodowym i Muzeum Żydowskim w Warszawie.
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85
Jean Peske
(1870 Golta – 1949 Mans)

Dwie postaci z dzieckiem
akwarela, ołówek, papier,
10 × 12 cm w świetle passe-partout
sygn. p. śr: Peske
cena wywoławcza: 950 zł •

86
Jean Peske
(1870 Golta – 1949 Mans)

Postaci na drodze
akwarela, ołówek, papier,
8,5 × 11 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Peske
cena wywoławcza: 950 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: Salon
des Independants, Salon des Tuileries czy Société Nationale des Beaux-Arts, a także w wystawach nabistów, obok P. Sérusiera i E.Vuillarda.
W 1923 r. prezentował swoje prace w galerii Durand-Ruel. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie i Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych 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, poza malarstwem olejnym, akwarelą czy pastelem, sięgał po techniki graficzne,
ołówek, węgiel. Prace artysty kolekcjonowali m. in.: M. Skłodowska-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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87
Emil Kunke
(1896 Lwów – 1943 tamże)

Góra stracenia,

1931 r.

litografia, papier, 26,5 × 21,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 19 E. Kunke
31, opis. l. d.: Góra stracenia
cena wywoławcza: 2 400 zł
78

Malarz, grafik i rysownik o pochodzeniu żydowskim. Związany z lwowskim życiem artystycznym. Studiował na uniwersytecie we Lwowie, w Wiedniu i Klosterneuburgu. Wystawiał m.in.
z grupą Artes. Podejmował tematykę związaną z literaturą, Biblią, słowiańską mitologią,
historią i tradycją żydowską. Sięgał również po motywy fantastyczne.
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88
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967 Paryż)

Czekający pies
pastel, papier, 32 × 25 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: J. Lambert-Rucki
cena wywoławcza: 3 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje artystycznego rzemiosła pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1911 r. wyjechał
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Colarossi. Związał się z paryską bohemą,
przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych.
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego zauważalne są
kubizujące tendencje, w syntetyzującej formie można dopatrywać się nawiązań do sztuki
prymitywnej. Lata 30. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej,
podejmując się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
79

89
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 40
szablon ręcznie kolorowany gwaszem,
papier, wym. arkusza 39,5 × 50 cm
sygn. l. d.: Z. Stryjeńska
cena wywoławcza: 1 100 zł •
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Rozpoczętą pod kierunkiem L. Stroynowskiego naukę malarstwa kontynuowała od 1909 r.
w prywatnej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie. Od 1922 r.
należała do ugrupowania Rytm. Uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925, zdobywając cztery Grand Prix. Najbliższymi jej technikami były
tempera oraz litografia. Tworzyła cykle prac inspirowane polskim folklorem i piastowską
przeszłością, np. Młoda wieś polska, Tańce polskie, Bożki słowiańskie, rozpowszechniane
w formie tek czy albumów. Znamienne dla stylu artystki są: linearyzm, lekka geometryzacja
form oraz żywe barwy. Różnorodna działalność artystki obejmowała również malarstwo
monumentalne, projektowanie zabawek, wykonywanie ilustracji do czasopism. Stryjeńska
brała udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody.
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90
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków –
1976 Genewa)

Stroje polskie,
plansza 14
szablon ręcznie kolorowany gwaszem,
papier, 32 × 42 cm
sygn. p. d.:
Z. Stryjeńska
cena wywoławcza:
1 000 zł •

91
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków –
1976 Genewa)

Stroje polskie,
plansza 18
szablon ręcznie kolorowany gwaszem,
papier, wym. arkusza
39,5 × 50 cm
sygn. śr. d.:
Z. Stryjeńska
cena wywoławcza:
1 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie,
Paryżu i Londynie. Edukację artystyczną rozpoczął w Polsce. Od 1916 r. kontynuował naukę
u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Düsseldorfu. W 1918 r.
związał się z łódzką grupą żydowskich artystów Jung Idysz. W 1920 roku wyjechał do
Berlina, gdzie wszedł w krąg artystów skupionych wokół awangardowego czasopisma „Die

92
Jankiel Adler

Aktion”. Początkowo tworzył wielofigurowe obrazy wpisujące się w nurt symbolicznego
ekspresjonizmu. Często podejmował też wątki biblijno-talmudyczne i opracowywał tematy
zaczerpnięte z żydowskiego folkloru. Z czasem, pod wpływem kubizmu, zaczął tworzyć
przestylizowane kompozycje figuralne, nie rezygnując jednak z wątków narracyjnych. Na

(1895 Tuszyn k. Łodzi –

początku lat 30. nasiliła się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania

1949 Aldbourne/Anglia)

form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Düsseldorfie, co zaowocowało

Postać
akwarela, tusz, papier, 73,5 × 51,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jankiel Adler
cena wywoławcza: 28 000 zł•
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kontaktem z Paulem Klee. W latach 30. przemieszczał się między Francją a Polską. W 1940
wstąpił w szeregi formującej się we Francji armii polskiej. W 1943 osiedlił się w Londynie.
W latach 40. powrócił do formuły wielkoformatowych obrazów figuralnych z lat 20., do
wymownych gestów, wyszukanych póz i typizacji postaci. Twórczość Adlera prezentowana
była na wielu indywidualnych wystawach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Londynie,
Nowym Jorku, Edynburgu i Wuppertalu. Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał techniki
graficzne, rysunek i akwarelę.
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93
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –
2009 Warszawa)

Szkice,

1985 r.

kredka, papier, 39,5 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany
FS 1685
cena wywoławcza: 2 400 zł •
84
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Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo

94

zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne

Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Postać,

1998 r.

gwasz, kredka, tusz, papier,
29 × 23,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. g.: Beksiński 98
cena wywoławcza: 12 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu,
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał we
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty.
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.
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95
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Bez tytułu,

1984 r.

tusz, papier, 41,7 × 33,7 cm
sygn. i dat. p. d.: R. Stryjec 1984
u dołu dedykacja: Mirkowi/Jankowskiemu/1993 R.S.
cena wywoławcza: 2 400 zł •
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Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60.
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę.
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu
wystawach polskich i zagranicznych.
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96
Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków– Kraków 1998)

Kompozycja surrealistyczna
tusz, papier, 29 × 22,5 cm
w świetle passe-partout
na odwrocie pieczątka: Ze spuścizny
artystycznej/Kazimierza Mikulskiego/
Potwierdzam autentyczność/Emilia Frej
cena wywoławcza: 6 000 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Studia w krakowskiej ASP rozpoczął w 1938 roku, pod kierunkiem K. Sichulskiego. Podczas
wojny kontynuował naukę malarstwa w tejże uczelni pod kierunkiem F. Pautscha. W roku
1946 został członkiem Grupy Młodych Plastyków, przekształconą w 1957 r. w Grupę Krakowską II. Uprawiał malarstwo i grafikę użytkową. Prace graficzne publikował niejednokrotnie
na łamach tygodnika „Przekrój”. W latach 1948–1979 był scenografem i kierownikiem
plastycznym krakowskiego Teatru Groteska. W malarstwie Mikulski lubił kojarzyć ze sobą
rozmaite elementy na zasadzie pokrewieństw podsuwanych przez wyobraźnię. Odwoływał się
do „logiki” marzenia sennego (m.in. z erotycznymi podtekstami), fantazji, do poetyki baśni
bądź bajki, do obrazów zapisanych w pamięci i odtwarzanych z niej w sposób spontaniczny,
podyktowany jedynie wolą artystycznej kreacji. Szczególnie chętnie wykorzystywał ulubione
motywy młodych, smukłych, nierzadko nagich dziewcząt, ptaki, motyle, stylizowane rośliny
– drzewa, trawy lub kwiaty.
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97
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Ilustracja do Folwarku
zwierzęcego Orwella, 1974 r.
litografia barwna, papier, 68,5 × 48 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem śr. p.: Lebenstein
74 oraz opis. śr. l.: 33/100
cena wywoławcza: 1 200 zł •
88

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. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego
(Nowy Jork, 1976 r.), Nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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98
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Ilustracja do Folwarku
zwierzęcego Orwella, 1974 r.
litografia barwna, papier, 68 × 48,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem śr. d.: Lebenstein
74 oraz opis p. d.: 54/100
cena wywoławcza: 1 200 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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99
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –
2009 Warszawa)

Anioł,

l. 50/60.

tusz, papier, 41,5 × 29,5 cm
na odwrocie: Potwierdzam autentyczność
T. Starowieyska oraz pieczęć autorska
cena wywoławcza: 5 000 zł •
90
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Starszy brat Marii Jaremy, malarki i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy
Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1918–1924.

100

Wspólnie z kapistami wyjechał w 1924 do Paryża, wystawiał z nimi (Galerie Zak, Paryż 1930;

Józef Jarema
(1900 Sambor – 1974 Monachium)

Bez tytułu,

l. 50.

tempera, pastel, tusz, papier, 29 × 20 cm
sygn. p. d.: Jarema/a Pagaul (?)
cena wywoławcza: 3 500 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Galerie Moos, Genewa 1931) i podobnie jak inni członkowie grupy wrócił do kraju w 1931.
W Krakowie podjął współpracę z „Głosem Plastyków”. W 1934 stał się współzałożycielem
eksperymentalnego teatru Cricot, napisał dlań kilka utworów dramatycznych. W czasie II
wojny światowej przez Rumunię dotarł do armii polskiej na Zachodzie, z którą przeszedł szlak
bojowy do Włoch. Pozostał tam po zakończeniu wojny. W 1945 był współorganizatorem
międzynarodowego ugrupowania Art Club w Rzymie. W 1950 przeniósł się do Nicei,
gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling, prowadził warsztat tkacki. Odtąd równolegle
z malarstwem tworzył tkaniny, które eksponował na wystawach, m.in. na Międzynarodowym
Biennale Tkaniny w Lozannie.
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101
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii

2009 Warszawa)

warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę

Huśtawka
akwarela, papier, 28,5 × 41 cm
na odwrocie potwierdzenie autentyczności, podpisane przez żonę artysty, Teresę
Starowieyską
cena wywoławcza: 2 500 zł •
92

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 charakterystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r.
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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102
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –
2009 Warszawa)

Klęczący akt
gwasz, papier, 29,5 × 21 cm
na odwrocie: Potwierdzam autentyczność
T. Starowieyska oraz pieczęć autorska
cena wywoławcza: 2 600 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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103
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Louis Aragon,

1992 r.

serigrafia, papier, 83 × 58 cm
w świetle oprawy
dedykacja ołówkiem l. d.: POUR RAOUL
JEAN MOULIN [?] AVEC MES REMERCIEMENTS „GRANDIOSE”/ROMAN
CIEŚLEWICZ 26/12/1992.

Jeden z czołowych reprezentantów polskiej szkoły plakatu. Zaprojektował ich ponad 200,
wykorzystując eksperymentalne techniki fotograficzne. Twórczość swoją prezentował na
licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą, będąc przy tym wyróżniany wieloma
nagrodami, m.in. nagrodą im. H. Toulouse-Lautreca na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu
w roku 1961 za plakat do filmu J. Kawalerowicza „Pociąg”. Zajmował się również fotografią,
scenografią, grafiką użytkową i książkową oraz filmem. Studiował na Wydziale Plakatu
krakowskiej akademii, m. in. pod kierunkiem Z. Pronaszki i Cz. Rzepińskiego. Współpracował
z wieloma polskimi i francuskimi czasopismami, m in. w latach 1959–1962 z popularnym
miesięcznikiem „Ty i Ja”, następnie, po wyjeździe do Paryża w 1963 r., z pismami „Elle”
i „Vogue”. Przede wszystkim był jednak twórcą plakatów. Charakterystyczne dla jego stylu
są eksperymenty z fotomontażem. Był laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Ministra
Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu w 1961 roku.

cena wywoławcza: 2 200 zł•
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104
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Mona-Tse-Tung,

1976 r.

offset, papier, 53,5 × 39 cm
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: R. CIEŚLEWICZ,
opis. l. d.: MONA TSE TUNG/
PHOTOMONTAGE/1976., poniżej dedykacja: POUR Madame Marie Françoise
ROUCAYROL/avec sourire en 1980/-R.
CIEŚLEWICZ 24.12.79.
cena wywoławcza: 2 800 zł•
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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105
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Vernissage,

2008 r.

gwasz, papier, 31 × 42 cm
sygn. l. d.: Świerzy
cena wywoławcza: 4 400 zł•
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Jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny
współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem 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 (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale
w São Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti.
W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kul – turze Gloria Artis”.
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106
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Jazz Jamboree,

1988 r.

gwasz, papier, 40 × 28 cm
sygn. l. d.: ŚWIERZY
cena wywoławcza: 4 400 zł•
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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107
Zbigniew Jujka
(ur. 1935 r. Stary Targ)

Ucieczka z raju,

1988 r.

akwarela, ołówek, papier,
24 × 37 cm w świetle
passe-partout
sygn. i dat. wzdłuż p. krawędzi:
JUJKA 88
cena wywoławcza: 700 zł •
Karykaturzysta zadebiutował w Gazecie Zielonogórskiej w 1953 roku. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Stworzył kilkadziesiąt tysięcy rysunków satyrycznych, które w sposób lekki i dowcipny komentują
życie codzienne. Publikował w prasie krajowej i zagranicznej. Ilustrował książki, wydał własne albumy autorskie. Uczestnik niezliczonych
wystaw satyry. Laureat wielu nagród: Złotej Szpilki, Eryka przyznawanej przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Błękitnego
Melonika Charliego. Otrzymał też srebrny medal Gloria Artis, Nagrodę Kulturalną Miasta Zielona Góra oraz gdański Medal Świętego Wojciecha,
a także wiele innych m. in. w Montrealu, Berlinie, Tokio.

108
Michel Jasinski
(XX w.)

Twarz
akryl, papier, 35 × 25,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JASINSKI
cena wywoławcza: 500 zł
Malarz i ilustrator mieszkający i tworzący w Paryżu. Kształcił
się w akademiach w Reims i Troyes oraz w Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs w Paryżu, zdobywając dyplom
w roku 1973. Uczestnik wielu wystaw artystycznych.
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109
Tomasz Kawiak
(ur. 1943 r.)

Kompozycja
technika mieszana, papier, 32,5 × 24 cm
sygn. l. d.: T. KAWIAK, opis. powyżej:
PANAMA 19.90
cena wywoławcza: 600 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Absolwent ASP w Warszawie (1968) i Ecolè des Beaux-Arts w Paryżu (1971–1973).
Od roku 1970 mieszka we Francji. Przez 14 lat był profesorem Instytutu Artystycznego
w Orleanie. Był twórcą pierwszego w Polsce happeningu ekologicznego w Lublinie „Ból
Tomka Kawiaka”. Od 1970 r. prowadzi światową akcję tzw. „cegłowania” – BRICKWORK
-podróżując po świecie zostawia „Cegłę Tomka Kawiaka” (cegła wypalona w czerwonej
glinie i opatrzona pieczęcią) w miejscach swojego pobytu. Znany przede wszystkim jako
autor monumentalnych rzeźb na temat dżinsów i kieszeni. Regularnie wystawia na całym
świecie. Krytycy nazwali go kronikarzem XX w.
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W roku 1907 podjął naukę w krakowskiej akademii, w pracowni J. Pankiewicza. W roku
1911 wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. Już od
1912 r. uczestniczył w paryskich Salonach: Jesiennym, Niezależnych i Tuilleries. Miał
wiele wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i w innych miastach Europy i Stanów
Zjednoczonych. W Polsce po raz pierwszy prace Kislinga zaprezentowano w 1917 r. podczas

110
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka
litografia barwna, papier, 74 × 54 cm
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: Kisling, l. d.:
94/150 oraz p. d.: sucha pieczęć:
ATELIER/KISLING wraz z dopisanym
ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)
cena wywoławcza: 1 500 zł •
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I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w TPSP w Krakowie. Należał do Związku Zawodowego
Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu. Uczestniczył też w tamtejszych pokazach sztuki
polskiej. Artysta wiele podróżował, m. in. do Holandii, Anglii i Włoch. Szczególnie chętnie
przebywał w Prowansji, utrwalając na płótnie jej krajobrazy. W latach 1941–1945 artysta
przebywał w Nowym Jorku. Po powrocie do Francji osiadł na terenie ukochanej Prowansji,
w Sanary-sur-Mer. Wczesna twórczość Kislinga łączy w sobie wpływy kubistyczne z ekspresjonizmem. Malował martwe natury, często kwiaty, pejzaże, w tym portowe, m.in. Marsylii
i Amsterdamu, ponadto portrety i akty. W dorobku artysty nie brak też scen rodzajowych.
Szczególnie znaczącą rolę w kształtowaniu indywidualnego stylu artysty miał wpływ twórczości P. Cézanne’a. W okresie międzywojennym powstało wiele idealizowanych, lirycznych
w wyrazie portretów, szczególnie kobiet. Generalnie jednak przeważają portrety realistyczne,
nie pozbawione jednak specyficznej stylizacji i syntetyczności ujęcia. Poszukiwania formalne
widoczne w jego bogatej i indywidualnej twórczości sprawiły, iż został uznany za prekursora
tzw. nowej rzeczowości. Już za życia artysty ukazało się kilka poświęconych mu monografii.
Twórczość jego cieszyła się dużym powodzeniem.
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Serge Ferat
(1881 Moskwa – 1958 Paryż)

Madonna z Dzieciątkiem
akwarela, gwasz, papier, 22,5 × 14,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Ferat
cena wywoławcza: 8 400 zł
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

Ferat Serge, wł. Sergiej Jastrebcew – francuski malarz rosyjskiego pochodzenia. Urodzony
w zamożnej rodzinie w młodości dużo podróżował po Europie. W 1901 r. osiadł na stałe
w Paryżu, gdzie rozpoczął studia w Académie Julian i szybko związał się z artystyczną
bohemą. Od roku 1906 wystawiał swoje prace w Salonie Niezależnych pod nazwiskiem
Aleksander Rudniew, a później jako Serge Ferat. Zaprzyjaźniony z Picassem tworzył w stylu
kubistycznym i brał udział w wielu wystawach kubistów. Stworzył kolekcję malarstwa na
którą złożyły się prace zaprzyjaźnionych artystów.
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112
Rafał Olbiński
(ur. 1947 r. Kielce)

Harfa
litografia barwna, papier, 79 × 57,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński oraz
opis. l. d.: 347/350
cena wywoławcza: 1 500 zł•
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113
Rafał Olbiński

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku

(ur. 1947 r. Kielce)

1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

Gorset
litografia barwna, papier, 72 × 55 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński
oraz opis. l. d.: 274/350
cena wywoławcza: 1 500 zł•
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE

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, Business Week, New
York Times, New Yorker. Artysta ma też na swoim koncie liczne projekty dla amerykańskich
oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera).
Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii,
Francji, Niemczech i w Polsce.
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114
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Połów III,

1967 r.

autocynkografia, papier, wym. kompozycji
49,5 × 31,5 cm
sygn. p. d.: Henryk Płóciennik
opis. ołówkiem u dołu: „Połów III” 43/50
orginalna grafika autocynkografia 1967
cena wywoławcza: 900 zł •
Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród
i wyróżnień zdobywanych w konkursach w kraju i za
granicą. W swoim dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu krajach na kilku kontynentach
oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Od trzech lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie grafik
i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie
bogatej światowej bibliografii o nim. Najbardziej znany
z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej harmonii kolorystycznej.

115
Eleonora Jagaciak-Baryłko
(1925 Grodzisk Wielkopolski –
2016 Sopot)

Nad Czarną Hańczą II,

1974 r.

akwaforta kolorowana akwarelą, papier,
24,5 × 36,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: E. J. Baryłko
1974, opis. ołówkiem l. d.: 18/50 „Nad
Czarną Hańczą” II akwaforta i akwarela
cena wywoławcza: 500 zł •
Pierwsze lekcje rysunku i malarstwa pobierała w Bydgoszczy, w pracowni M. Turwida. Na studia artystyczne przeniosła się do Sopotu,
gdzie kształciła się pod okiem profesorów, najpierw A. Nachta-Samborskiego, następnie J. Studnickiego. W 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 w sopockim Sfinksie, na rok przed śmiercią. Była żoną artysty Mieczysława Baryłki.
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Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Witajcie w moim domu,

1975 r.

autocynkografia, papier, wym. kompozycji
49,5 × 31,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Henryk Płóciennik,
opis. ołówkiem u dołu: „Witajcie w moim
domu” 18/50 autocynkografia 1975
cena wywoławcza: 650 zł •

117
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Zamek Szwedzki III,

1975 r.

autocynkografia, papier, wym. kompozycji 49,5 × 32 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Henryk Płóciennik, opis. ołówkiem
u dołu: „Zamek Szwedzki III” 18/50 autocynkografia 1975
cena wywoławcza: 650 zł •
AU KCJA PRAC N A PAPIER ZE
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (13) • 14 lipca (sobota) 2018, godz. 17.00
Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12
w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________
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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) 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) z apoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

5) w
 yrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki
Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został
sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną
zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta,
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę,
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia
młotkiem przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy
sprzedaży między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner
rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.
Zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do
licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników aukcji
obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane
obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed
rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak
na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą
być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny
być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których
obiektów dotyczą.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje
również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.

3) D
 la 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 pozyskuje bezpośrednio
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich.
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.

3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?”
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Indeks artystów




ADLER JANKIEL 

92

ANISZEWSKI ZENON

17, 80, 81

ARTYSTA NIEOKREŚLONY:



GLASNER JAKUB

19

MIKULSKI KAZIMIERZ

GOLDBERG CHAIM 

84

MÜLLER SZYMON

GOTTLIEB LEOPOLD

22

NIESIOŁOWSKI TYMON 

Jezioro w górach

74

GRABOWSKI ANDRZEJ

Plaża 

61

GRACZYŃSKI JÓZEF 

63

PACANOWSKA FELICJA 

Portret mężczyzny 

23

HAYDEN HENRYK 

66

PESKE JEAN 

Salonik

26

HOFMAN WLASTIMIL

Sobór św. Aleksandra Newskiego w Warszawie

59

ASCHER JERZY

67

AXENTOWICZ TEODOR
BARANOWSKI HENRYK

7

96
24
43, 44

OLBIŃSKI RAFAŁ 

112, 113
37
85, 86

76, 77

PIEŃKOWSKI IGNACY

64

JAGACIAK-BARYŁKO ELEONORA

115

PŁÓCIENNIK HENRYK

114, 116, 117

JAREMA JÓZEF

100

PRONASZKO ANDRZEJ

15

JASINSKI MICHEL

108

RUBCZAK JAN

55, 68, 71

JUJKA ZBIGNIEW

107

SCOTT GEORGES 

31

SERAFIN WŁADYSŁAW

57

BATYCKI ADAM

25, 75

KANTOR TADEUSZ

70

1
4, 45

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW

94

KAWIAK TOMASZ 

109

SETKOWICZ ADAM

18

BERLEWI HENRYK

36

KISLING MOJŻESZ 

110

SIEDLECKI FRANCISZEK

21

SIEMIRADZKI HENRYK

13

SŁOJOWSKI

48

BOROWSKI WACŁAW

2

BUNSCH ADAM

72

CHLEBOWSKI STANISŁAW 

35, 60

KOSSAK KAROL 

82, 83

KOSSAK WOJCIECH

6

STAROWIEYSKI FRANCISZEK

KOTARBIŃSKI WILHELM

5

STRYJEC RYSZARD

103, 104

KOTOWSKI JAN ERAZM 

50

STRYJEŃSKA ZOFIA

KUNKE EMIL

87

SUCHANEK ANTONI 

LAMBERT-RUCKI JEAN 

88

ŚWIERZY WALDEMAR

ELESZKIEWICZ STANISŁAW
EPSTEIN HENRYK 

54

14

CHODOWIECKI DANIEL
CIEŚLEWICZ ROMAN 

KOCHANOWSKI ROMAN

46
39, 40, 41, 42, 49, 78

FABIJAŃSKI ERAZM RUDOLF

27

FERAT SERGE

111

LEBENSTEIN JAN 

97, 98

95
89, 90, 91
53, 65
105, 106

TOPOLSKI FELIKS
UJHELI JÓZEF

20

51

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER 

56, 58

WĄSOWICZ RAFAŁ

16

FRIESZ EMILE OTHON

79

MATEJKO JAN

28, 29

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY

30

MENKES ZYGMUNT

38

MICHALIK MARIAN

62

GERSON WOJCIECH

9, 10, 11, 12

GIBIŃSKI STANISŁAW 

52

8

32, 33

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW 

FRYCZ KAROL

MALCZEWSKI JACEK

93, 99, 101, 102

MIĘDZYBŁOCKI ADAM 

ZAJCHOWSKI FRANCISZEK

3, 34
47

69, 73
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Daniel Pawłowski
Lilia w ciemności, 2018
olej, płótno 100 × 80 cm
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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 3/2018

Mela Muter (1876 Warszawa – 1967 Paryż), Osamotnienie, olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. p. g.: MUTER

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
25 S I E RP N IA 2018
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

