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Dawni mistrzowie
XVII–XIX w.



1
Jan Pieter Brueghel
(1628 Antwerpia – 1684 Włochy)

Martwa natura z różami 
i tulipanami na kamiennym 
cokole, lata 1655–1670

olej, płótno, 79,5 × 57,5 cm
na krośnie nalepka: (…) OLING 
GALLERI... z numerem 1747

Praca umieszczona w archiwum Rijksbu-
reau voor Kunsthistorische Documentatie 
(Nederland Instituut voor Kunstgeschiede-
nis) w Hadze.

Pochodzenie:
Kolekcja Cooling Galleries, Londyn
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 160 000 – 200 000 zł

Jeden z najważniejszych flamandzkich malarzy martwych natur XVIII wieku. Był prawnukiem 
założyciela dynastii Pietera Bruegel’a Starszego (ur. 1525–1530 – 1569), czyli synem Jana 
Brueghela Młodszego (1601–1678)  i Anny-Marii Janssens, a wnukiem Jana Brueghela 
Starszego (1568–1625). W 1646 wstąpił do bractwa Św. Łukasza. Tworzył głównie w An-
twerpii a  jego intensywna działalność malarska przypada na lata 1645–1662. Współpracował 
z Walterem Damery, malując Madonny w wieńcach kwiatowych. W latach 1664–1684 
działał we Włoszech, gdzie zmarł. Wyspecjalizował się w malowaniu bukietów i girland 
kwiatowych, co czynił z niezwykłą wirtuozerią i realizmem.

Bukiet kwiatów był najpopularniejszą i być może najstarszą formą prezentacji kwiatów. 
Znajdujemy go już na malowidłach i mozaikach starożytnych (...) Temat ten będą eks-
ploatować, z niewiarygodną determinacją, pionierzy szesnastowiecznej martwej natury 
opartej  na motywach botanicznych...Formę dojrzałą temu tematowi nadał Jan Brueghel 
(1568 – 1625) zwany Aksamitnym. Sprawił, iż motyw ten stał się niezależnym gatunkiem 
artystycznych. (…) Przedstawienia kwiatowe Jana Brueghla ilustrują typową dla 2 połowy 
XVI w. encyklopedyczną koncepcję prezentacji botanicznej (Z. Waźbiński, Adrien Collaert 
i jego florilegium. Niderlandzkie źródła włoskiej szesnastowicznej martwej natury, Ars Longa, 
Warszawa 1998 r.). W malowanych bukietach przedstawiano znane kwiaty, niezależnie od 
czasu ich kwitnienia. Niejednokrotnie ich układ kompozycyjny wykluczał prawo ciążenia oraz 
rzeczywistą długość łodyg poszczególnych gatunków. Owe wielokwiatowe kompozycje to 
triumfalna apoteoza kwiatów, ich botaniczna dokumentacja. Została zapoczątkowana przez 
Jana Breugla a kontynuowana przez jego potomka Jana Pietera Brueghel w prezentowanym 
obrazie. 
 Wśród okazałego bukietu artysta z niezwykłym realizmem umieścił Różę stulistną (łac. 
Rosa centifolia) czy Tulipana (łac. Tulipa). Jego pstrokate ubarwienie wynikało z wirusa TBV 
„Tulipbreakingvirus” czy ReTBV  „Rembrandt Tulip Breaking Virus”, który atakował cebulki 
powodując niepowtarzalne kolory pstrych płatków i ich pofałdowania lub nieregularności 
brzegów. W części centralnej i u góry znajdujemy białą Kalinę koralową (Viburnum opulus) 
o częściowo zdrewniałej twardej gałązce. Drobny niebieski kwiat w części centralnej to  
Barwinek lub Floks kanadyjski a okazałe wielopłatkowe żółte i czerwone kwiaty to Jaskry 
azjatyckie (Ranunculus asiaticus). Dynamiczny, czerwony o rozchylonych płatkach to Mak 
wschodni (Papaver orientale) a biało-czerwony, malowany z dużą swobodą artystyczną  
to Zawilec (Anemone) o oszałamiającej liczbie ciemnych pręcików (botanicznie mogą 
występować w ilości pomiędzy 10 a 200).
  Symbolika kwiatowych martwych natur oscyluje wokół witalności i siły życia a jednocześnie 
jego przemijalności (przedstawienie  rozkwitających i więdnących kwiatów). Dodatkowo 
zamieszczenie tulipanów, które właśnie w XVII wieku osiągnęły apogeum popularności 
w Holandii przestrzega przed bezmyślnością i nieodpowiedzialnością. Orientalne cebulki tuli-
panów były obiektem ożywionego handlu i obiektem spekulacji, dzięki której wielu osiągnęło 
nieprawdopodobne bogactwo – inni stracili  cały dobytek. Mak z racji swoich właściwości 
uspakajających  symbolizuje sen, a także słabość w godzinie śmierci, jednocześnie poprzez 
czerwony kolor może symbolizować mękę Chrystusa. Kwiat róży zwany również kwiatem 
Wenus to oczywiście miłość i seksualność a z racji doczesności miłości ludzkiej – próżność. 
Całość  kompozycji przywołuje skojarzenia z metaforą Homera ludzkiego losu:
  
Taki już los ludzkich rodów jak losy nietrwałych liści - 
jedne na ziemię wiatr zrzuca liście, a inne wydaje 
rozkwitający las, kiedy zbliża się pora wiosenna. 
Z rodem człowieczym to samo: jeden rozkwita, a drugi 
pada. 
                                             Homer (Iliada, Pieśń VI)
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2
Szkoła włoska
(XVIII w.)

Triumf Amfitryty, poł. XVIII w.

olej, płótno dublowane, 100 × 134 cm

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Triumf Amfitryty to znany temat znany w tradycji malarskiej. Była to grecka bogini morza, 
nereida, żona Posejdona, z którym miała syna Trytona i córki Rode i Bentesikyme. Początkowo 
odrzucała zaloty Posejdona i nie chciała zostać jego żoną jednakże bóg wysłał po nią delfiny, 
aby przekonać ją do przybycia. Prezentowany obraz przedstawia właśnie tę scenę – tryumfalny 
orszak Amfitryty, jadącej na spotkanie swojego boskiego kochanka. Tryton dmie w muszle 
z radości, że nereida zgodziła się zostać żoną boga mórz. Z prawej strony kompozycji widzimy 
samego Posejdona z trójzębem w ręku, dosiadającego morskiego konia. To na niego patrzy 
uśmiechająca się, otoczona przez amorki Amfitryta. Znakomicie malowany obraz powstał 
w XVIII wieku w środowisku francuskiej lub włoskiej akademii. Być może był inspirowany 
freskiem Rafaela „Tryumf Galatei” z Villi Farnesina w Rzymie, jednakże poprzez harmonijną 
kolorystykę i subtelny światłocień artysta osiągnął spokojną, zrównoważoną kompozycję, 
jakże odmienną do dramatycznej kompozycji Rafaella.
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3
Malarz francuski
(XVIII w.)

Wzburzone morze,  
IV ćwierć XVIII w.

olej, płótno dublowane, 63 × 85 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Prezentowane dzieła (pozycje 3 i 4) są przykładami obrazów o tematyce morskiej, typowych 
dla sztuki północno-europejskiej (szczególnie francuskiej i niderlandzkiej) końca XVIII stulecia 
i początku kolejnego. Dla działających w tym czasie malarzy-marynistów głównym punktem 
inspiracji była holenderska szkoła malarstwa krajobrazowego, poszerzana o zabiegi formalne 
typowe dla regionalnych tradycji artystycznych i charakterystyczną – sentymentalną lub 
wczesno romantyczną – wrażliwość na potęgę natury.
 Pejzaż marynistyczny, jako odrębny gatunek, narodził się w Europie w XVI wieku na 
terenie Niderlandów i wiąże się nierozerwalnie ze złotym wiekiem tej kupieckiej republiki. 
Ukazywane z perspektywy lotu ptaka widoki wybrzeży, niemal kartograficzne zapisy kra-
jobrazu, prekursorskie widoki statków malowane przez Hendricka Vrooma czy nasycone 
włoskim wręcz światłem pejzaże morskie Aelberta Cuypa były uznaniem kultury otwartości, 
narodowego pejzażu oraz emfazą potęgi morskiej Holandii. 
 Całym tym dorobkiem inspirował się między innymi Joseph Vernet - wybitny francuski ma-
rynista i pejzażysta. Jego twórczość przypada na schyłek morskiego pejzażu doby klasycyzmu, 
czerpiącego ze sztuki Zjednoczonych Prowincji. A w przypadku prezentowanej mariny siła 
oddziaływania Verneta jest o tyle zasadnicza, że był on „malarskim idolem” o niespotykanej 
wcześniej sławie. Cieszył się nią jeszcze za życia, koronowane głowy nabywały prace Verneta 
do swoich kolekcji, pojawienie się jego dzieł na paryskich salonach było za każdym razem 
wielką sensacją, a za jego obrazy trzeba było już w XVIII wieku płacić spore kwoty. 
 Cały ten „szum” spowodował upowszechnienie się swoistej tendencji i stylu wzorowanych 
na malarstwie pejzażowym Verneta. Pomimo malejącego zainteresowania obrazowaniem 
morskiej batalistyki wraz z nowym ładem po kongresie wiedeńskim w 1815 roku, fascynacja 
scenami marynistycznymi nie ustawała. Pejzaże morskie stały się pretekstem do ukazania 
poetyczności, emocji oraz nieskrępowanego wykorzystywania środków wyrazu w sztuce.
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4
Malarz francuski
(XVIII w.)

Przy brzegu, IV ćwierć XVIII w.

olej, płótno dublowane, 63 × 85 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

13AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



5
Marcello Bacciarelli
(1731 Rzym – 1818 Warszawa)

Studium wołów (Szkic do obrazu 
Św. Izydor – Błogosławieństwo 
pracy), około 1805 r.

olej, płótno, 42 × 56 cm
na odwrocie odręczny napis: „Peint par 
Marcel de Bacciarelli premier peintre du 
Roi de Pologne Stanislas Auguste”

Obraz posiada ekspertyzę p. Zofii Nowak 
(wieloletni kustosz Muzeum Narodowego 
w Warszawie) oraz prof. Andrzeja Ryszkie-
wicza (1922–2005), wieloletniego dyrektora 
Instytutu Sztuki PAN.

Reprodukowany i opisywany:
Katalog zabytków XVIII wieku w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Kraków 1906, 
s.16, nr 16
F. Kopera, Malarstwo polskie od XVI do 
XVIII w., Warszawa 1926, s. 282, il. 260
A. Chyczewska, Marceli Bacciarelli, Życie 
– Twórczość – Dzieła, II, Poznań 1970 r., 
s. 181, nr 212 b

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Kraków (od 1906 roku 
zdeponowany w Muzeum Narodowym  
w Krakowie)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 230 000 – 250 000 zł

W latach 1750–1754 pracował na dworze króla Augusta III w Dreźnie gdzie zapewne spotkał się ze Stanisławem Augustem. W latach 
1764–1766 pracował dla dworu cesarskiego w Wiedniu. Zasłynął na dworze króla Stanisława Augusta jako znakomity malarz portrecista, 
a także zaufany doradca władcy w kwestiach artystycznych. Odpowiadał za wystrój wnętrz królewskich rezydencji: Łazienek Królewskich, 
Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego. Zaopatrywał również galerie Stanisława Augusta w cenne dzieła oraz kierował Malarnią 
Królewską, czyli szkołą artystyczną, której był założycielem (jej uczniami byli m.in. Kazimierz Wojniakowski i Zygmunt Vogel).
 W jego dorobku artystycznym jest wiele scen z historii Polski, a także portrety króla i magnaterii. Był wirtuozem w malarstwie portretowym 
i to zajmowało go najbardziej. Wykonał ponad 30 portretów Stanisława Augusta. Oprócz tego namalował członków najbliższej rodziny 
królewskiej i polskiej arystokracji: m.in. marszałka w. kor. Stanisława Lubomirskiego, biskupa Kajetana Sołtyka oraz dam związanych 
z dworem: Anny Teofilii Potockiej, Heleny Radziwiłłowej, Katarzyny Gattai Tomatis i Anny Doroty Biron. W sumie powstało ok. 200 dzieł. 
Malarstwo Bacciarellego cechuje elegancja oraz nawiązanie do grecko-rzymskich wzorów antycznych z rokokową tonacją barw i miękkim 
światłocieniem, korzystał z tzw. iluzjonizmu – techniki, która dążyła do wywoływania w dziełach plastycznych złudzenia rzeczywistości.
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Omawiany obraz jest studium do dużej kompozycji ołtarzowej Święty Izydor – Błogosławieństwo pracy (olej, płótno, 325 × 194,5 cm, 
obecnie własność Muzeum Narodowego w Warszawie (il. nr 2), zamówionej u artysty przez Joachima Chreptowicza do unickiej kaplicy 
w jego majątku w Szczorsach koło Nowogródka. Ta monumentalna kompozycja została poprzedzona mniejszym szkicem całej kompozycji 
(Święty Izydor orzący rolę, olej, płótno, 55 × 41 cm, również z zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, ilustr. 1). Bacciarelli – pierwszy 
malarz królewski Stanisława Augusta i prekursor narodowego malarstwa polskiego malował również na zlecenie arystokracji. Joachim 
Litawor Chreptowicz był wielkim kanclerzem litewskim w 1793 roku, który od 1795 roku zamieszkał w Warszawie i całkowicie poświęcił 
się pracy naukowej. W Szczorsach (il. 3) wybudował kompleks pałacowy w stylu francuskim, gdzie umieścił kolekcję dawnych rękopisów, 
map geograficznych i bibliotekę z rzadkimi książkami. To właśnie do tej realizacji zamówił Świętego Izydora u Bacciarellego, który poprzedził 
monumentalne malowidło prezentowanym obrazem. „Studium wołów”. Prezentowany obraz […] malowany jest techniką bardzo subtelnie, 
światłocieniowo i utrzymany w ciepłych barwach o złotawej tonacji tak bardzo charakterystycznej dla jego twórczości. Obraz Bacciarellego na 
rynku dzieł sztuki jest zjawiskiem unikatowym, co więcej obraz Studium wołów po raz pierwszy został wystawiony do sprzedaży aukcyjnej.

Cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy p. Zofii Nowak

1. Święty Izydor orzący rolę, szkic (olej, płótno, 
55 × 41,5 cm, zbiory MNW, źródło MNW)

2. Święty Izydor – Błogosławieństwo 
pracy (olej, płótno, 325 × 194,5 cm, 
zbiory MNW, źródło MNW) 

3. Kompleks pałacowo-parkowy w Szczorsach, źródło: 
„Tygodnik Ilustrowany”, Nr 146. 1878. s. 255.
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6
Innocente Maraino (Maraini)
(? – 1800 Lwów)

Parada wojsk przed królem

gwasz, pergamin, 12 × 21 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Maraini

Obraz oprawiony w ramę zdobioną listwą 
mosiężną oraz szylkretem.

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja:13 000 – 18 000 zł

Malarz i architekt teatralny. Wywodził się z włoskiej miejscowości Lugano. Studia artystyczne 
odbył w Akademii Brera w Mediolanie. Był autorem dekoracji malarskich w salla terrena 
w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, które wykonał w 1767 roku. W 1770 zapewne 
przebywał w Londynie. W ok. 1777 roku powrócił do Polski, gdzie pracował na zlecenie 
hetmana Michała Kazimierza Ogińskiego w jego dworze w Słominiu. Ponownie do rezydencji 
hetmana Maraino powrócił w 1785 roku. W 1786 roku wyjechał do Mediolanu, gdzie 
prawdopodobnie wykonał malowidła dla teatru La Scala. W około 1789 roku wrócił do Polski, 
gdzie zamieszkał w Warszawie. W okresie 1790–95 pracował jako projektant dekoracji 
scenicznych w kilku warszawskich teatrach (m.in. w teatrze królewskim w Łazienkach, 
teatrze Krasińskich, Teatrze Narodowym). W 1975 roku wyjechał do Lwowa, z którym 
związał się już do końca życia. Tutaj wykonał projekt amfiteatru w Ogrodzie Jabłonowskich 
na Przedmieściu Halickim, w którym też sprawował funkcję stałego dekoratora. Pracował 
również w miejskim teatrze pofranciszkańskim. W zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu 
znajduje się 7 tapiserii z serii posągów bóstw antycznych, powstałych w okresie 1784–1790, 
z warsztatu Johana Karla Kletscha, wykonanych według projektów Maraino.
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7
Naśladowca malarzy z rodziny dal 
Ponte z Bassano del Grappa
(XVIII w.)

Pokłon Trzech Króli

olej, płótno dublowane, 105 × 154 cm

Obraz posiada opinię i opis prac 
konserwatorskich Anny Derentowicz-
-Zakrzewskiej z dnia 11.09.2015 r.

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł
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8
Malarz nieokreślony
(XVII–XVIII w.)

Caritas z alegorią pięciu zmysłów

olej, płótno dublowane, 91 × 112 cm

Obraz posiada ekspertyzę  
Piotra Michałowskiego z dn. 10.07.2017

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, obraz znajdował się  
w majątku w Żołędnicy k. Rawicza.
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Prezentowany obraz, to bardzo interesujący i wyjątkowy przykład przedstawienia w jednym 
alegorycznym ujęciu miłosierdzia (Caritas) wraz z pięcioma zmysłami.
 Alegoria Caritas, miłości wspomagającej, altruistycznej, ofiarującej pomoc, najczęściej 
była wyobrażana jako postać młodej niewiasty, zajmującej się przynajmniej trójką dzieci 
i karmiącej jedno z nich swoją piersią. Tak też wygląda scena na prezentowanym obrazie – 
kobieta otoczona grupką brzdąców, z jednym z nich przy piersi. W tej pracy, małe dzieci są 
jeszcze jedną alegorią – przedstawieniem pięciu zmysłów. Maluszek siedzący na kolanach 
kobiety przy jej piersi i trzymający w ręku owoc symbolizuje zmysł smaku, zmysł dotyku jest 
reprezentowany przez chłopczyka uchwyconego ramienia kobiety i ją całującego, dziewczynka 
z kwiatkiem przy nosie reprezentuje zmysł węchu, do wzroku możemy przyporządkować 
chłopca z lustrem w ręku i patrzącego na dziewczynkę z kwiatem, a do słuchu chłopca 
w głębi trzymającego w rękach instrument muzyczny.
 Stylistyka dzieła „wydaje się być bliska szkole francuskiej z początku XVIII w. Tematyka 
alegorii Caritas czy pięciu zmysłów pojawia się w malarstwie, w odrębnych realizacjach, 
w zasadzie aż po wiek XVIII w rozmaitych kręgach artystycznych, zarówno na północy czy 
południu Europy. (…) Jednak taki typ kompozycji, ukazującej Caritas z alegorią pięciu 
zmysłów, spotykamy w malarstwie stosunkowo rzadko.” (z opinii  Piotra Michałowskiego, 
historyka sztuki, rzeczoznawcy z zakresu malarstwa).
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9
Malarz nieokreślony
(XVIII w.)

Samson i Dalila

olej, płótno dublowane 109,5 × 95 cm
na krośnie papierowa nalepka z druko-
wanym napisem: Paul Schur Berlin oraz 
odręcznie wpisanym numerem: 20970.

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł
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10
Malarz nierozpoznany
(XVIII–XIX w.)

Zaloty

według Gerrita van Honthorsta (1592 
Utrecht – 1656 tamże)
olej, płótno dublowane, 
123,5 × 100,5 cm
sygn. p. g.: GvH.

Obraz w latach 1939–1947 znajdował 
się w depozycie Muzeum Narodowego 
w Warszawie

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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11
Rossa da Tivoli
(1657–1706), przypisywany

Scena pasterska

olej, płótno dublowane, 106 × 93,5 cm

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Prezentowany obraz nawiązuje do włoskiej szkoły scen pasterskich, a jednocześnie jest 
charakterystyczny dla niemieckiego artysty działającego w Italii Rossy da Tivoli. Oddał on 
z dużą dbałością o detal i indywidualny rys zarówno młodego pastuszka jak i jego braci 
mniejszych – owiec, wołów i psa. (Dokładność ta nie zaskakuje. Rossa utrzymywał na 
potrzeby swojego malarstwa w Tivoli pod Rzymem, całą menażerię zwierząt służących mu 
jako modele do obrazów.) Spokojne, rudawo- miodowe barwy i wyczucie w prowadzeniu 
światła sprawiają, że scena nabiera sielankowego, sentymentalnego charakteru. Blask 
firmamentu podkreśla głębię kontrastu całości. 
 Tematyka wiejska i pastoralna zyskały ogromną popularność we włoskim malarstwie 
doby baroku, skąd szybko rozprzestrzeniły się po całym kontynencie. Beztroskie, wiejskie 
sceny odwoływały się do marzeń o idealnym, pełnym radości i równowagi, świecie.
 Sielankowu krajobraz, będący tłem dla spokojnego życia wsi pojawiał się już w kulturze 
antycznej Hellady, ale topos wizerunku Arkadii – bukolicznej krainy szczęścia, w której 
Pastuchowie zajmują się kulturą, sztuką i literaturą, żyjąc za pan brat z przyrodą, pojawił 
się, dzięki dziełom Wergiliusza, dopiero w starożytnym Rzymie.
 Mistrzem i jednym z najbardziej znaczących artystów zajmujących się pasterską krainą 
szczęścia był właśnie Philip Peter Roos, zwany Rossą da Tivoli. Pierwsze lekcje malarstwa 
pobierał on u swojego ojca – portrecisty i autora scen pasterskich. Później przeprowadził się 
na półwysep Apeniński gdzie uczył się pod okiem znanego malarza i dekoratora Giacinto 
Brandi.
 Obrazy Roosy wyróżniają się, na tle innych poruszających tę tematykę, w głównej mierze 
doskonałymi studiami z natury, szczegółowym oddaniem fauny i pełnymi nostalgii pejzażami 
w tle.
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12
Krąg Melchiora de Hondecoetera
(1636–1695)

Krajobraz z ptakami

olej, płótno dublowane, 95 × 144 cm
sygn. p. d.: J Hone (...)

Obraz posiada opinię i opis prac 
konserwatorskich Anny Derentowicz-
-Zakrzewskiej z dnia 16.01.2015 r.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000 zł

„Melchior de Hondecoeter znany jest głównie z przedstawień ptaków, szczególnie drobiu 
i ptaków egzotycznych, są to zarówno malowidła dekoracyjne jak i mniejsze formy. Jego prace 
odznaczają się bogatą, żywą kolorystyką i realistycznym bogactwem szczegółów. Pierwsze 
obrazy miały proste kompozycje, później za tło służyły podwórza, dziedzińce i barokowe 
ogrody wzbogacone o elementy architektoniczne. Wiele obrazów przedstawia dynamiczne 
sceny, takie jak walki kogutów czy ataki ptaków drapieżnych, częstym tematem są także 
sceny z polowań. Prace malarza posiadają Rijksmuseum w Amsterdamie, Ermitaż w Sankt 
Petersburgu, Wallace Colletion i Belton House w Anglii oraz inne muzea i kolekcje europejskie 
i amerykańskie. W Polsce jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
i w zbiorach Muzeum Miejskiego w Gdańsku.”

„Omawiany obraz, o niewątpliwych walorach dekoracyjnych jest jednym z reprezentatywnych 
przykładów prac z kręgu Hondecoetera. (…) Twórczość Hondecoetera jakwi się jako zlepek 
dekoracyjnych kolaży (…). Odkryte podczas prac w centralnej figurze koguta pentimenti 
wykluczają klasyfikację obrazu jako późniejszej kopii”.

Cytowane fragmenty pochodzą z opinii p. Anny Derentowicz-Zakrzewskiej 
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13
Antoni Lange
(1774 Wiedeń – 1842 Lwów)

Pejzaż

olej, płótno, 43 × 53 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Lange/834 (?)

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

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

26 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



14
Józef Jaroszyński
(1835 Lwów – 1900 Monachium)

Powrót z sianokosów, 1857 r.

olej, płótno, 91 × 126 cm
sygn. i dat. p. d.: Józef Jaroszyński/1857

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 65 000 – 70 000 zł

Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkał 
w Delatynie. Co roku wyjeżdżał do Monachium, gdzie w ostatnich latach swojego życia 
prowadził swoją pracownię. Swoje prace Jaroszyński prezentował w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w Zachęcie w Warszawie, we Lwowie oraz w Monachium 
i Wiedniu. Był artystą wszechstronnym – sprawnie operował kilkoma technikami malarskimi. 
W swojej twórczości nie pozostawał jedynie w kręgu jednego tematu – malował pejzaże, 
sceny z polowań, sceny historyczne i te, oparte na dziełach literatury. Często pochylał się 
nad scenami rodzajowymi inspirowanymi folklorem huculskim i góralskim. Powszechnym 
motywem prac Jaroszyńskiego stanowiła sylwetka konia. W pierwszej fazie twórczości 
w obrazach artysty widać silne zakorzenienie w tradycji akademickiej, w kolejnych latach 
artysta śmielej poszerzył swoją paletę barw, wprowadzając do swoich kompozycji efekty 
światłocieniowe.
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15
Oreste Costa
(1851 Włochy – 1901)

Martwa natura z zającem

olej, płótno dublowane,  
107,5 × 78,5 cm
sygn. p. d.: O. Costa/Firenze

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Był uczniem Antoniego Ciseriego, włoskiego akademisty. W swojej twórczości artysta głównie 
malował martwe natury, które głównie przedstawiał wraz z trofeami łowieckimi. Obrazy te, 
utrzymane w jasnej palecie barw, zachwycają szczegółowym oddaniem wszelkich detali. 
Poza tym w jego twórczości znajdują się i również sceny rodzajowe, portrety oraz pejzaże. 
Prace Costy były prezentowane na wystawach w Paryżu, Londynie, Florencji. Wiele jego 
prac zakupił właściciel Galerii Lewis w Pittsburghu, w stanie Ohio.

Prezentowana  praca jest doskonałym przykładem realistycznego, XIX wiecznego malarstwa 
włoskiego, nawiązującego do tradycji flamandzkich martwych natur. Na marmurowym blacie 
zaaranżowano symboliczną i dekoracyjną kompozycję. W centrum znajduje się martwy zając 
oraz langusta, a nad nim cztery upolowane ptaki w kolejności od dołu: głowienka (samiec), 
bażant, kuropatwa oraz dzięcioł zielony. Całość utrzymana jest w naturalnej kolorystyce, 
z przewagą ciepłych tonów: brązów, sienny palonej, pomarańczy oraz żółci.
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16
August Toulmouche 
(1829 Nantes – 1890 Paryż)

W buduarze, 1868 r.

olej, płótno, krawędzie dublowane,  
62,5 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: A. TOULMOUCHE 1868

cena wywoałwcza: 150 000 zł
estymacja: 190 000 – 200 000 zł

Malarz francuski. Był uczniem Marca Gabriela Charlesa Gleyre. Jego obrazy znajdują się 
w muzeach w Béziers, Nantes, a także w Metropolitan Museum w Nowym Yorku. Toulmouche 
swoją twórczość poświęcił głównie przedstawieniom z pięknymi kobietami we wnętrzach. 
Z niezwykłą maestrią pędzla oddawał materię, w jego obrazach niemal słyszalny jest 
szelest jedwabiu sukni, z pieczołowitością odwzorowywał szczegóły wyposażenia wnętrza. 
Jego obrazy tchną swego rodzaju intymną atmosferą buduaru, czarem kobiecej natury, 
wykwintnością epoki, którą reprezentują.
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17
Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Zaloty

olej, płótno, 90,5 × 60,5 cm
sygn. p. d.: B.M.Sturmhoefel

Wystawiany:
Sto lat malarstwa w Gdańsku 
1850–1950. Muzeum Sopotu, 22 luty – 
14 kwietnia 2013 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 23 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1891 r. w akademii berlińskiej u J. Schradera. Po ukończeniu 
nauki w 1871 r. powrócił do Gdańska, gdzie osiadł na stałe. Należał do Związku Artystów 
Gdańskich. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w Muzeum Miejskim, gdzie przed wojną 
znajdował się duży zbiór jego dzieł. Malował sceny historyczne, pejzaże oraz portrety. Jego 
obrazy o charakterystycznej fakturalności intrygują światłem i barwą.
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18
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Przed burzą, 1860 r.

olej, płótno dublowane, 63,5 × 91,5 cm
sygn. i dat. p. d.: F. Kostrzewski/1860

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Sobczak z Grajewa
Kolekcja rodziny Sobczak z Grodna (od 
1933 r
Kolekcja prywatna, Polska (od 1945 r.)

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza życia 
rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym. 
Studiował w latach 1844–1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kostrzewski nauki 
pobierał w pracowniach Ch. Breslauera, R. Hadziewicza, A. Kokulara oraz J. F. Piwarskiego. 
W roku 1856 podróżował do Drezna, Wiednia, Berlina, Brukseli oraz Paryża. W tym czasie 
zapoznał się z twórczością dawnych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. 
W tym czasie miał styczność z malarstwem dawnych mistrzów holenderskich z XVII w. oraz 
barbizończyków, które wzbudziło w nim szczególne zainteresowanie. Kostrzewski w swoich 
pracach dużo miejsca poświęcił scenom rodzajowym, najczęściej usytuowanych w rozległych 
pejzażach. W tych kompozycjach artysta często ujmował motywy polnych dróg, zabudowy 
wsi, drzew oraz kapliczek. Artysta używał ciepłej gamy barw, z przewagą brązów, zieleni. 
Głównie pracował w technice oleju oraz akwareli. Był również autorem tysięcy ilustracji 
i rysunków, często o charakterze satyrycznym, które reprodukowano w m.in. „Tygodniku 
Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.

„(…) będąc ciągle w kraju, kraj tylko rozumiem, krajowe postacie i krajowe okolice tylko 
maluję, i zdaje mi się, że w rysunkach najczytelniejszym dla swoich zostałem.” Kostrzewski 
jest rzeczywiście od początku swej działalności artystycznej malarzem całkowicie, bez reszty 
swojskim. W jego twórczości brak zarówno śladów szkolnego akademizmu, jak i wpływów 
współczesnej sztuki zachodnio-europejskiej. Od samego początku dokonał świadomego 
wyboru swej drogi artystycznej, która ukształtowała się w głównej mierze przez samodzielną 
obserwację swojskiej natury i najróżniejszych przejawów codziennego życia.
 (I. Jakimowicz, Franciszek Kostrzewski, Warszawa 1952, s. 24)

Kostrzewski miał od wczesnej młodości wyraźne zamiłowanie do krajobrazu. (…) lubił lasy 
i piękne drzewa. Zachwycając się topolami w Tarchominie, będzie się dziwił, „dlaczego u nas 
przy tylu rozmaitych kierunkach w malarstwie tak mało jest pejzażystów? Przecież nasze 
sosny, wierzby, topole, dęby i tyle innych drzew stanowią tak cudowne wzory”. Odpowiadał 
mu szczególnie równinny krajobraz Mazowsza. (…) znajdą w nim swego odtwórcę głównie 
mazowieckie laski i piaski, ożywione tak wiernie podpatrzonymi i umiejętnie odtworzonymi 
postaciami mieszkańców tamtejszych wsi. 
 (ibidem s. 32)
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19
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Błękitny Huzar [Huzar austriacki 
na siwym koniu], lata 1836–1850.

olej, płótno, 64,5 × 49,7 cm

na odwrocie płótna przyklejona kartka 
z napisem piórem: „Wyst. Retrosp. Ko-
mitet Krakowski/Dekl. (É) Nr 367/Piotr 
Michałowski/Huzar austryjacki pędzący 
na siwym koniu/Obraz olejny na płótnie/
Wł. Adam Łempicki, Krzysztoforzyce, 
p. Kocmyrzów”.

Wystawiany i opisywany:
Katalog illustrowany wystawy sztuki 
polskiej od roku 1764–1886, Jan Bołoza, 
Lwów, poz. 779

Pochodzenie:
Kolekcja Adama Łempickiego (męża 
najmłodszej córki Piotra Michałowskiego 
– Marii). Adam wraz z Marią mieszkali 
w rodzinnym majątku Michałowskich 
w Krzysztoforzycach, gdzie w 1855 zmarł 
Piotr Michałowski.
Kolekcja prywatna, Polska

Obraz posiada ekspertyzę Anny Zeńczak 
z 22.07.2002 r.

cena wywoławcza: 410 000 zł
estymacja: 490 000 – 520 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 
roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. 
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych 
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity 
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego 
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać 
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny 
o charakterze militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację 
artysty sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach 
koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę 
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen 
napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa 
odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym 
ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, 
przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.

Mistrzowsko opanowany motyw jeźdźca na koniu, samotnie idącego czy galopującego, albo 
wspiętego lub stojącego, przewija się przez całą artystyczną twórczość Piotra Michałowskiego. 
Od konnych portretów znajomych, poprzez zapoczątkowany w Paryżu cykl Kirasjerów, 
konne wizerunki dawnych rycerzy, huzarów, kawalerzystów czy wizerunki jadącego konno 
Napoleona, aż po cykl hetmański, który artysta zamierzał malować do wawelskich komnat. 
W swoich hippicznych ujęciach Michałowski inspirował się do dawnymi tradycjami malar-
skimi, w szczególności twórczością van Dycka czy Velazqueza.
 Prezentowany obraz cechuje stosunkowo cienko położona warstwa farby, z nielicznymi 
i drobnymi impastami (…) Jak o tym świadczą umundurowanie i ekwipunek jeźdźca, jest 
to jeden z z austriackich tzw. błękitnych huzarów, których Michałowskich wielokrotnie 
malował poczynając od roku 1836 aż po lata 50-te XIX wieku kiedy ich pułk stacjonował 
w Pogórzu.
 Michałowski namalował ten obraz po powrocie z Paryża w 1835 r. gdzie przebywał 
po upadku powstania listopadowego i zdobył ogromne uznanie – wówczas okrzyknięto go 
następcą młodo zmarłego Theodore’a Gericault. Po urządzeniu swojej pracowni w pałacu 
Wielopolskich, podjął temat błękitnych huzarów, do którego powracał później jeszcze przez 
wiele lat. Omawiamy jeździec jest w mundurze sprzed 1850 roku, gdyż w tym roku armia 
austriacka otrzymała nowe umundurowanie i podgórscy huzarzy zmienili swoje błękitne 
kostiumy na nowe.

Cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy Anny Zeńczak.
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20
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Głowa konia króla J.Sobieskiego 
do obrazu Sobieski pod 
Wiedniem, 1883 r.

olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm
dat. p. d.: 17/I 883
Na odwrocie orzeczenie Kazimierza 
Buczkowskiego i Edwarda Łepkowskiego 
z dnia 4.06.1963.

Obraz posiada ekspertyzę p. Małgorzaty
Buyko (wieloletni kustosz Domu Jana 
Matejki w Krakowie, oddział MNK)

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 230 000 – 280 000 zł

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

Jan Sobieski pod Wiedniem (Zwycięstwo pod Wiedniem), 
lata 1882–1883 (olej, płótno, 458 × 894 cm, zbiory 
Muzeum Watykańskiego), żródło: https://quantaoflight.
wordpress.com/2011/11/13/sobieski-pod-wiedniem/

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



21
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Drużbowie, ok. 1910 r.

olej, płótno, 76 × 65 cm
sygn. l. d.: W. KOSSAK

Obraz reprodukowany na barwnej 
pocztówce Wydawnictwa Salonu Malarzy 
Polskich w Krakowie (druk Zakłady 
Graficzne „Akropol”).

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

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

Szeroka spuścizna artystyczna Wojciecha Kossaka obejmuje oprócz malarstwa 
batalistyczno-historycznego, także liczne egzemplifikacje scen rodzajowych. 
Niezależnie od gatunku, wspólnym mianownikiem dla zdecydowanej większości 
kompozycji jest obecność konia, jako ulubionego motywu malarskiego artysty. 
Nie inaczej jest w przypadku oferowanego na aukcji obrazu, przedstawiającego 
drużbów przed karczmą. Praca ta została zreprodukowana i ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, które zajmowało się propa-
gowaniem polskości poprzez popularyzowanie twórczości rodzimych artystów. 
Analogiczna kompozycja, mniejsza formatem, znajduje się w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa (por. Kossakowie, Sopot 2016, s. 155, 195 [kat. 
wyst.]). Uwieczniony na obrazie motyw spożywania piwa przez sportretowane 
postaci znajdzie niejako kontynuację w kompozycji z 1929 r. przedstawiającej 
kawalerzystę z butelką złocistego trunku. Realizacja została wykonana na zlecenie 
kampanii reklamowej browaru w Zwierzyńcu i była rozpowszechniona w formie 
plakatów. 
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Św. Hubert

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie fragment okrągłej pieczęci 
herbowej oraz zatarty odręczny napis

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

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

Inspiracją do namalowania obrazu była legenda o widzeniu św. Huberta, patrona myśli-
wych, który nawrócił się zobaczywszy wyłaniającego się z lasu jelenia z jaśniejącym pośród 
poroży krzyżem. Kult św. Huberta i związana z nim ikonografia bardzo szybko zyskała na 
popularności, motyw ten przez wieki był podejmowany przez wielu artystów. Do słynnych 
realizacji tego tematu należy Wizja świętego Huberta pędzla Jana Brueghela Starszego 
z ok. 1620 r. Był to też jeden z chętnie podejmowanych przez Jerzego Kossaka motywów 
malarskich, który powtarzał w różnych formatach i na różnych podłożach.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Epizod z odwrotu Wielkiej Armii, 
1934 r.

olej, tektura, 70 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1934
na odwrocie napis autorski: Stwierdzam 
autentyczność/tego obrazu/Wojciech 
Kossak

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

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

Postój po bitwie nad Berezyną, 
1923 r.

olej, płótno, 60,5 × 80,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1923

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 115 000 – 130 000 zł

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

Dramatyczna bitwa pod Berezyną w dniach 26-29 listopada 1812 r. choć dała taktyczne zwycięstwo 
Rosjanom, udowodniła niezwykłe męstwo i poświęcenie żołnierzy francuskich i polskich. Rosjanie 
pomimo zdecydowanej przewagi liczebnej nie zdołali rozbić wycieńczonej mroźną zimą Wielkiej 
Armii Napoleona.  Historyczną bitwę przedstawił Wojciech Kossak wraz z Julianem Fałatem 
w monumentalnej, niezachowanej do dzisiaj Panoramie Berezyńskiej  (Przejście Wielkiej Armii przez 
Berezynę w 1812 roku). Prace nad malowidłem o wysokości 15 metrów i szerokości 120 m rozpo-
częły się już w listopadzie 1894 roku w specjalnie wynajętej rotundzie w Berlinie. Współtwórcami 
malowidła był również Kazimierz Pułaski,  Michał Gorstkin-Wywiórski, Jan Stanisławski i Antoni 
Piotrowski. Już w trakcie malowania pracownię odwiedzał cesarz Wilhelm II,  a jak pisał Kossak 
w swoich „Wspomnieniach”: Ten żywy udział, jaki cesarz zaznaczył przy powstawaniu Berezyny, 
odbił się bardzo widocznie na całym społeczeństwie berlińskim. Czy to na dworskich obiadach, 
czy też na przejęciach dawanych przez ambasady dla cesarskiej pary, Berezyna była tematem 
konwersacji. Każdy, najmłodszy nawet sekretarz ambasady, chociażby argentyńskiej, musiał być 
na to przygotowany, że i jego cesarz zapyta: – Czy widziałeś pan panoramę, co ją Polacy w Berlinie 
malują? – Skutek tego był ten, że co dzień po południu mieliśmy wizyty z wielkiego świata i sfer 
dworskich, jak i ciała dyplomatycznego. 
 Panoramę zaprezentowano w kwietniu 1896 roku i już w ciągu kolejnego miesiąca obejrzało ją 
15 000 widzów. Po oszałamiającym sukcesie w Berlinie panoramę pokazano w Warszawie, następnie 
w Kijowie i w Moskwie. Pomimo wielkiego sukcesu nie znalazła nabywcy, a w 1907 roku Wojciech 
Kossak skłócony z Julianem Fałatem zaczął wycinać i sprzedawać swoje fragmenty panoramy. Do 
dzisiaj zachowanych zostało zaledwie kilka fragmentów Wojciecha Kossaka. Temat ten był jednak 
niezwykle istotny dla Wojciecha stąd też wracał do niego w późniejszym okresie. Prezentowany „Postój 
po bitwie nad  Berezyną”  ukazuje ową kontynuację tego tematu w twórczości artysty. Wycieńczeni 
zimą i przeprawą żołnierze ogrzewają się przy ognisku. Obraz namalowany w 1923 roku pochodzi 
z bardzo dobrego okresu w życiu malarza bowiem już od 1921 r. Kossak realizował obrazy dla Muzeum 
Wojska Polskiego i Muzeum Narodowego m. in.:  Sowiński na szańcach Woli, Kircholm, Grunwald 
i Szarża pod Rokitną,  Szarża na baterię rosyjską 1831 r., Lady Godiva, Kościuszko pod Racławicami, 
Napoleon eskortowany przez szwoleżerów, Orlęta lwowskie czy Olszynka Grochowska.
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Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Przez pustynię

olej, płótno, 32 × 50 cm
sygn. l. d.: Tadeusz Ajdukiewicz

Autoreplika obrazu, który był reprodu-
kowany w: Tygodnik Ilustrowany, 1899 
nr 26, s. 508–509

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

Studiował w krakowskiej ASP u W. Łuszczykiewicza w latach 1868/69–1872/73. Po studiach, 
jako stypendysta wyjechał do Wiednia na dalsze studia. Po roku w wiedeńskiej akademii 
przeniósł się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 roku, jednocześnie zajmował 
się malarstwem oraz hodowlą koni i pracą na roli. W 1882 roku pracował na wiedeńskim 
dworze. W jego twórczości można spotkać wiele obrazów rodzajowych o tematyce orientalnej 
i krajowej. Malował także wiele portretów, między innymi na swych płótnach uwieczniał 
sylwetki aktorek dramatycznych (Helena Modrzejewska, Antonina Hoffmanowa).
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Czesław Wasilewski  
(Ignacy Zygmuntowicz)
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Po polowaniu

olej, płótno, 96 × 150 cm
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Władysław Szerner jun. 
(1870 Szewenice – 1936 tamże)

Patrol kozacki

olej, deska, 50 × 39,5 cm
sygn. l. d.: Władysław Szerner jun.

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Syn malarza Władysława Szernera (1836-1915). W 1888 roku rozpoczął studia malarskie 
w Akademii w Monachium, pod kierunkiem u J.C. Hertericha, G. Hackla oraz W. Dieza. 
W tym samym czasie studiował agronomię na Politechnice monachijskiej. Artysta w swojej 
twórczości głównie przedstawiał sceny rodzajowe, z częstym wykorzystaniem motywu konia. 
Malował również repliki obrazów swojego ojca. Dla rozróżnienia swoich obrazów od dzieł 
ojca, Szerner dodawał zwrot „iun” lub „jun”. Swoje prace wystawiał w TPSP w Krakowie 
i Lwowie. Od 1894 roku również i w TZSP w Warszawie.
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Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Sanna

olej, płótno, 50,5 × 80 cm
sygn. p. d.: Cz. Wasilewski

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

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Rafałka, ok. 1900 r.

olej, tektura, 27 × 21,5 cm
sygn. p. g.: J. Malczewski
na odwrocie ekspertyza Kazimierza 
Buczkowskiego z 1959 roku

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

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

Po przyjściu na świat małego Rafałka rodzina Malczewskich przeniosła się do Nowego Sącza, 
do państwa Gralewskich, rodziców Marii Malczewskiej. Zarówno Rafałem jak i jego starszą 
siostrą Julią zajmowała się głównie matka oraz dziadkowie, Jacek skupiał się na karierze 
artystycznej. Od tego momentu Rafał wychowywany był według metod pedagogicznych 
babki Gralewskiej (…). Metody te polegały, jak się zdaje, na trzymaniu Rafała w kręgu 
rodzinnym, niewypuszczaniu samego poza próg domu, bramę ogrodu oraz nadmiernej 
dbałości o jego zdrowie. Ojcu jak pisze Rafał, ciężko było zwalczać te praktyki. Zimą 
trzymano go w domu, wypuszczając jedynie na krótkie spacery. (Stanisław Potępa, Rafał 
Malczewski, Tarnów, 2006, s.16.). Sam Rafał wspomina, że początkowo nie miał zbyt wielu 
wspomnień związanych z ojcem. Pierwsze silniejsze relacje miedzy ojcem i synem nawiązały 
się po przeprowadzce rodziny Malczewskich do willi Pod Matka Boską na krakowskim 
Zwierzyńcu. Właśnie z tym miejsce wiąże się wiele ciepłych wspomnień Rafała dotyczących 
życia rodzinnego oraz samej postaci ojca. Z tego też okresu pochodzi wiele portretów syna 
autorstwa Jacka. Pierwszy, z 1893 roku, znany jedynie dzięki fotografii ze zbiorów Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, przedstawia portret kilkumiesięcznego Rafałka. 
„Ubrany w jasny kaftanik z koronkowym kołnierzykiem, w ujęciu en trois quatre, z główką 
delikatnie zwróconą w lewo – zadziwia kontrastem między okrągłą dziecinną twarzyczką 
a smutnymi, zadumanymi oczami. To melancholijno- refleksyjne spojrzenie obecne będzie 
niemal we wszystkich późniejszych portretach Rafała, rozsnuwając wokół niego specyficzną 
aurę „miękkiego” smutku i spokoju.” (Dorota Folga-Januszewska Rafał Malczewski i mit 
Zakopanego, Olszanica, 2006 s. 10.). Kolejny znany wizerunek czteroletniego malca pochodzi 
z 1896 roku z przedstawieniem en face chłopca w białej koszuli z wysokim kołnierzykiem, 
o jasnej cerze i popielatych włoskach, na brązowym neutralnym tle (reprodukowany w: Rafał 
Malczewski i mit Zakopanego, (red). Dorota Folga-Januszewska, Olszanica 2006, il. 2). Inny 
portret w nieco szkicowym ujęciu ukazuje stojącego na dróżce Rafała w białym fartuszku 
i kapeluszem z szerokim rondem (reprodukowany w: Rafał Malczewski i mit Zakopanego, 
przewodnik po wystawie, red. Agnieszka Fryz-Więcek, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2006, 
str. 15). W zaciszu ogrodowej altany Jacek Malczewski ukazał skupionego na rysowaniu 
syna w ok. 1900 r. (reprodukowany w: Rafał Malczewski i mit Zakopanego, op. cit, il. 5). 
Z tego też okresu pochodzi prezentowany obraz, przedstawiający w szkicowym ujęciu Rafałka 
stojącego na nasłonecznionej drodze ogrodu. Po lewej i po prawej stronie widać zielone paliki, 
służące do wzmocnienia małych drzewek czy tez szczepów. Chłopiec ma na sobie czarny 
kapelusik o szerokim płaskim rondzie, bluzkę i krótkie spodenki oraz narzuconą na ramiona 
pelerynkę w tonie kobaltowo-fioletowym (fragm. ekspertyzy dr Kazimierza Buczkowskiego). 
Wizerunek Rafała Malczewski ukazywał nie tylko w prywatnych przedstawieniach syna. 
Fizis małego chłopca objawił się w licznych symbolicznych kompozycjach, m.in. w Pieśni 
żałobnej z ok. 1900 r., czy w tryptyku Prawo, Ojczyzna, Sztuka z 1903 r.
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30
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Thanatos

olej, płótno, sklejka, 99,5 × 53 cm
sygn. l. d.: J Malczewski (częściowo 
zatarta)
na odwrocie papierowa nalepka z krakow-
skiej Desy oraz nalepka z krakowskiego 
domu handlowego ER-KA-ES

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

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

W malarskiej wizji Malczewskiego dobrotliwe anioły przeistaczały się niekiedy w anioły 
śmierci. Problem romantycznie rozumianej śmierci był artyście szczególnie bliski, towa-
rzyszył mu od młodości, kiedy to Jacek kolejno tracił brata, matkę, ojca; sam również żył 
obsesją kresu, wielokrotnie czyniąc na ten temat aluzje zarówno w malarstwie, w swych 
poetyckich refleksjach, w których często powtarzały się słowa „Niech śmierć nadejdzie” 
a także w wypowiedziach czego przykładem może być zdanie wygłoszone w mowie rektorskiej 
z 1912 roku: „Jestem już na drugiej stronie pagórka, idę ku zachodowi” (…) Śmierć, stale 
obecna w wyobraźni artysty, stanowiła też konsekwencję nastrojów, stworzonych przez epokę 
Młodej Polski – nie mógł wszak malarz pozostać obojętny na panującą wówczas atmosferę 
swoistego fermentu, rządzoną hasłami dekadentyzmu i czarnego pesymizmu (…)”
 Początek malowanej przez Jacka Malczewskiego serii obrazów, poświęconej śmierci 
sięga lat 1898 i 1899, kiedy to powstał pierwszy Thanatos (zbiory MNW). Był to zarazem 
początek jednego z najistotniejszych, urzekających swoją egzystencjalną treścią, cykli 
malarskich  podejmujących temat życia i jego końca. Sięgnął w nim Malczewski po 
grecką nazwę i wyobrażenie śmierci, ujętej jako symbol o dwoistej naturze i wielorakiej 
postaci – jako syn Nocy i brat Hypnosa, ojca Orfeusza, bóg śmierci Thanatos, a także do 
średniowiecznego przedstawienia Śmierci z kosą w ręku.(...) Poetycki komentarz Rydla do 
obrazów Malczewskiego brzmiał:

(...) za człowiekiem nie widna oczyma
z nietoperzowymi skrzydłami u skroni
gotową kosę w bladej ręce trzyma
i w sine ostrze palcem dzwoni
śmierć

Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska,  
Jacek Malczewski. Życie i twórczość,  

Wyd. Olesiejuk, 2015, s. 23–24
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Autoportret z paletą

olej, tektura, 29 × 22 cm
sygn. p. d.: J Malczewski

cena wywoławcza: 86 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

Znamiennym rysem w dorobku artystycznym Malczewskiego, oprócz obecności całej gamy 
fantastycznych stworów przybierających postać chimer, faunów, rusałek i harpii, jest nie-
zliczona ilość autoportretów. Ta silna tendencja do portretowania swojej osoby odbijała się 
szerokim echem wśród jemu współczesnych i stanowiła materiał do pogłębionych studiów 
przez krytyków i historyków sztuki. Przez niektórych utożsamiana była ze skłonnościami 
narcystycznymi i dandyzmem, w opinii innych była przejawem artystycznej ironii, w której 
poprzez „nieustanne uruchamianie zabiegów iluzji i deziluzji (…) osiąga w rezultacie 
najwyższą powagę obowiązków moralnych i intelektualnych wobec własnego dzieła.” 

Ze szczególną pasją Jacek Malczewski malował autoportrety. W swoich wizerunkach przez 
całe lata konfrontował siebie samego z całym światem. Wiernie odtwarzał rysy zewnętrzne, 
nie próbując prawie nigdy zdradzać swoich przeżyć. Twarz pozostawała na ogół zamknięta, 
niedostępna.

Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. rocznicę urodzin  
i 75. rocznicę śmierci, Radom 2004, s. 8 [kat. wyst.]
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32
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Wieś jesienią

olej, tektura, 70 × 98 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: a.neumann

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się Szkole Rysunkowej u W. Gersona, 
a jednocześnie pracował malując portrety na podstawie fotografii. Naukę kontynuował 
w latach 1897–1902 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża; tam swoje umiejętności 
doskonalił w pracowni J. P. Lorrainsa w Académie Julian. Podczas pobytu we Francji zwiedził 
Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem i Nowym 
Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 roku do Stanów 
Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925–27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk i Rzemiosł 
„Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, 
od 1936 r. był członkiem ZPAP. Zginął w 1942 roku, rozstrzelany podczas likwidacji getta 
krakowskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły 
pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, 
a także krajobrazy polskich gór i rozsłonecznione wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach 
uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty; malarz syntetyzuje kolejne plany, wydzielając 
je miękkim obrysem. Migotliwe światło wzmaga nastrój przedstawienia. Poza pejzażem 
malował martwe natury oraz portrety.
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Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka k. 
Skierniewic)

Młyn, 1919 r.

olej, płótno, 76 × 100,5 cm
sygn. i dat. p. d.: JÓZEF RAPACKI 1919/
OLSZANKA

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“ oraz „Biesiadą Literacką“.

Na przełomie 1908 i 1909 r. artysta uciekł od zgiełku wielkomiejskiego życia 
do wsi Olszanka w powiacie żyrardowskim, która stała się jego artystyczną 
i życiową przystanią. Osiedlenie się w tej małej miejscowości nie tylko sprzyjało 
kondycji zdrowotnej malarza, ale przede wszystkim w Olszance Rapacki, jako 
pejzażysta, miał na wyciągnięcie ręki krajobraz mazowiecki, najwdzięczniejszy 
ze swoich „modeli”. Jednym z ulubionych motywów malarza był znajdujący się 
w miejscowości stary młyn wodny. W dorobku artysty odnaleźć można kilka 
realizacji przedstawiających wspomniany budynek, z czego dwa obrazy znaj-
dują się w zbiorach instytucji muzealnych: Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Stary młyn, 1911 r., olej, płótno, 100 × 120 cm, sygn. p. d.: JÓZEF RAPACKI 
1911 r. OLSZANKA, MP 1005) oraz Muzeum Okręgowego w Toruniu (nokturn 
Młyn, 1917 r.). Prezentowana w katalogu realizacja z 1919 r. utrzymana 
jest, podobnie jak poprzednie, w duchu malarstwa stimmungowego, gdzie 
kluczowe dla malarza jest uzyskanie aury niezwykłej nastrojowości na płótnie 
poprzez wybranie odpowiedniej pory dnia, przeważnie zmierzchu lub zmroku.

Przede wszystkim najsilniejszym talizmanem, ukrytym w utworach Rapackiego 
jest ich polskość. Cechy etnograficzne kraju, linje horyzontów, sylwety drzew, 
wszelakie części składowe pejzażu, wreszcie nastrój ogólny, są to motywy, 
czerpane bezpośrednio z krynicy swojskiej przyrody. (…) Tworząc swe kreacje, 
rozsnuwa przędzę na tle czerpanem z rzeczywistości, ale nigdy nie jest niewol-
nikiem bezpośrednio z natury malowanych studiów – obrazy powstają bardziej 
z obserwacji, która, skupiając się w umyśle malarza szeregiem wspomnień, 
pozwala mu na płótnie wskrzeszać miraże przyrody w najrozmaitszych jej 
przejawach.

Gdyby wypadła potrzeba urządzenia wśród szerszej naszej inteligencji plebi-
scytu: kogo też ogół uważa za najznakomitszego obecnie pejzażystę polskiego, 
sądzę że największa ilość głosów zebrałby Rapacki. Sympatia najzupełniej 
szczera, bo nie wypływająca ani ze snobizmu, bo nie wypływająca ani ze 
snobizmu, ani z postronnych podszeptów reklamy, otacza twórczość Rapac-
kiego, uznanie nie przestaje towarzyszyć działalności malarza, który w swej 
krajobrazowej koncepcji znalazł właściwą sobie formę. Ta forma plastyczna, 
o zdecydowanej ideowej dążności, to ujęcie istoty pejzażu, napotkały oddźwięk 
w zbiorowej duszy ogółu, przemówiły do niej ukrytym w artystycznym wyrazie 
językiem, przekonały i pociągnęły za sobą, czyniąc artystę zrozumianym 
i szeroko popularyzując jego imię.

H. Piątkowski, Wystawa dzieł Józefa Rapackiego,
„Kurjer Warszawski” 1915, R. 95, nr 106, s. 4
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34
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Akt męski, 1908 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
54 × 37,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. g.: a.karpiński/w Paryżu 
1908 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

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

„Wiosną 1907 roku Karpiński udał się do wymarzonego Paryża. Zamieszkał w małym 
hoteliku w Quartier Latin i rozpoczął najważniejszy etap własnej drogi twórczej. Wobec 
artystycznego, odkrywczego klimatu stolicy Francji, konserwatywne środowisko Krakowa czy 
Wiednia zdawało mu się „pruderyjnym i zakłamanym” (Alfons Karpiński, „Wspomnienia”, 
maszynopis, Kraków 1950). W oczach zachwyconego adepta  sztuki „… ówczesny Paryż 
był szalenie malowniczy i wobec różnorodności wrażeń bardzo artystycznie podniecający. 
Zabytki, wspaniałe galerie sztuki, typy nędzy ludzkiej koczującej pod mostami, typy artystów, 
modelek, studentów, robotników różnej narodowości i ras. Ulica  z piętrowymi omnibusami 
z zaprzęgiem trzech siwych koni. Restauracyjki, kawiarnie i knajpy z klientelą bezpośrednią 
i swobodną w zachowaniu.” (Wsp, s. 14–15).  W Paryżu Karpiński przebywał do 1912 roku, 
z przerwami zimowymi, ponieważ węgiel, którymi ogrzewano mieszkania był bardzo drogi.”
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35
Johannes Graff
(1838 Fraustadt- 1917 Lądek Zdrój)

Pracownia rzeźbiarska

olej, płyta, 38,5 × 57 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Joh.v.Graf

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

W 1856 roku rozpoczął studia w Akademii w Berlinie, w pracowni Juliusa Schradera. 
Rok później odbył kilka artystycznych podróży – wtedy to odwiedził Legnicę, Wrocław oraz 
Karkonosze. W 1858 roku kontynuował swoją naukę malarstwa w Monachium. W 1863 roku 
odbył podróż do Rzymu. Tam związał się z niemiecką kolonią artystów. Walczył w czasie 
wojny francusko-pruskiej. Następnie zamieszkał w Paryżu, skąd często wyjeżdżał do Włoch 
i Niemiec. W końcu przeprowadził się na Śląsk. Graf w swojej twórczości malował liczne studia 
portretowe, pejzaże, martwe natury. Poza malarstwem zajmował się również projektowaniem 
oraz rzeźbą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 
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36
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Przydrożny krzyż, 1907 r.

olej, płótno, 84 × 120 cm
sygn. p. d.: M.G.Wywiórski 1907

Namalowany obraz to zapewne widok 
z okolic Rogalina gdzie w 1907 roku 
artysta gościł na zaproszenie Edwarda 
Raczyńskiego. W tym czasie powstał 
m.in. obraz „Łąki nad Wartą w Rogalinie” 
(olej, płótno, 110 × 161 cm, w zbiorach 
MNP, nr Mp2010)

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

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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37
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska – 
1922 Kraków)

Tatry

olej, płótno, 67 × 130 cm
sygn. p. d.: A.Gramatyka

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją 
prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie. 
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także 
sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca 
uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach 
odczuwana jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje 
kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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38
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Widok na Tatry

olej, tektura, 31 × 46 cm
sygn. l. d.: StKamocki
na odwrocie autorska papierowa nalepka 
z odręcznym napisem: Stanisław Kamoc-
ki/„Widok na Tatry”/tech.olej/cena…

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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39
Georg Wichmann
(1876 Lwówek Śląski – 1944 Szklarska 
Poręba)

Zima w górach

olej, płótno naklejone na tekturę, 
27 × 44,5 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: Georg Wichmann

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

W latach 1895–98 studiował w berlińskiej akademii w pracowni A.von Wernera i w Karlsruhe 
u L.von Kalckreutha. Uzupełniał wykształcenie w Królewcu pod kierunkiem O.Jernberga 
oraz we Wrocławiu u C.E.Morgensterna i Ed.Kaempffera. W latach 1902–3 przebywał 
w rodzinnej miejscowości, a w latach 1903–14 w Michałowicach. Po przeprowadzce do 
Gruszkowa (koło Kowar) zaangażował się w ratowanie ludowego dziedzictwa kulturowego. 
Od 1924 r. zamieszkał w Szklarskiej Porębie Górnej. Był członkiem i współzałożycielem 
Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza. Malował portrety i pejzaże, w tym szczególnie chętnie 
krajobrazy Karkonoszy. Swoje prace wielokrotnie wystawiał w siedzibie stowarzyszenia (Młyn 
św. Łukasza), w Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Hamburgu i Görlitz.



40
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Galary, 1930 r.

olej, tektura, 35,5 × 50,5 cm
na odwrocie napis autorski: S. KAMOC-
KI/”GALARY”/1930/LISTOPAD (czerwoną 
kredką)

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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41
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Hel, 1933 r.

olej, tektura, 60 × 43 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: Hel 933 EErb

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

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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42
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Droga – Zaryte

olej, tektura, 18,5 × 24 cm
na odwrocie nalepka z wystawy Jana 
Wojnarskiego w oddziale Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki w Krakowie (V–V 974) 
oraz opisy i pieczątki syna artysty 
Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

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

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczół-
kowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. W latach 1904–1905 
odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 
1927–37 był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, 
„Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując się w pejzażu, a także techniki 
graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże 
o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły Jana Stanisławskiego. W jego 
niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz 
portretów, w których sylwetki swych modeli kształtował subtelną kreską.
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43
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Rzeka Raba

olej, tektura, 13,5 × 19,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty
Kolekcja prywatna, Polska

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



44
Adam Bunsch
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Kwiaty, 1911 r.

olej, płótno, 50 × 38,5 cm
sygn. p. d.: Adam Bunsch/1911. (…)

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany był 
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, przedstawieniami zwierząt 
i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże.
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45
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów-1965 Toruń)

Martwa natura

olej, płótno, 63,5 × 52 cm  
w świetle ramy
sygn. l. d.: Tymon

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 29 000 – 32 000 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie 
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po 
II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku na 
Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę. 
W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób 
adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze 
secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina 
czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach 
30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał 
się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą 
portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską plamą barwną ograniczoną 
wyraźnie zaznaczonym konturem.
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46
Jerzy Hulewicz
(1866 Kościanki k. Wrześni – 
1941 Warszawa)

Tancerka i grające fauny, 1925 r.

olej, płótno, 87 × 116,5 cm
sygn. i dat. p. d.: JHulewicz 1925
na odwrocie na krośnie znajdują się dwa 
ekslibrisy Emila Zegadłowicza (jeden 
autorstwa Ludwika Misky’ego).

Wystawiany:
Bunt. Ekspresjonizm poznański 
1917–1925, Muzeum Narodowe w Po-
znaniu, 16.11.2003 r. – 31.01.2004
Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej 
– malarstwo, rysunek, grafika. Nagość, 
zmysłowość, erotyzm”, Muzeum Miasta 
Łodzi, 5 kwietnia – 30 czerwca 2008

Reprodukowany i opisywany:
M. Bartelik, L. Głuchowska, G. Hałasa, S. K. 
Kubicki, R.-C. Washton Long, K. Piotrowski, 
A. Salamon, Bunt. Ekspresjonizm poznański 
1917–1925, Muzeum Narodowe w Pozna-
niu, 2003.
Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej 
– malarstwo, rysunek, grafika. Nagość, 
zmysłowość, erotyzm (katalog z wystawy), 
Łódź 2008, poz. 29, str. 151.

Do obrazu dołączone ekspertyzy Janiny 
Ładnowskiej i Zenobii Karnickiej z Muzeum 
Sztuki w Łodzi (październik 2005) oraz 
Agnieszki Salamon z Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (październik 2006).

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 300 000 – 320 000 zł

W latach 1904–1906 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J.Unierzyskiego. W kolejnych latach wyjechał do Paryża (1907–1910) i Monachium (1911). 
Był współzałożycielem i członkiem poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Od 1914 roku wstąpił do Koła Artystów Wielkopolskich. W 1917 roku wraz z bratem 
Witoldem, poetą i krytykiem literackim, założył dwutygodnik literacko-artystyczny „Zdrój”. 
W 1918 roku wstąpił do ugrupowania „Bunt”, który w swoich założeniach był pokrewny 
ekspresjonizmowi niemieckiemu. Swoje prace po raz pierwszy pokazał na paryskim Salonie 
Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w 1907 roku. W kolejnych latach wystawiał w TPSP 
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu oraz w TZSP i IPS w Warszawie. Również żywo uczestniczył 
w wystawach „Buntu”, krakowskich Formistów. Indywidualne wystawy Hulewicza miały 
miejsce dwukrotnie w poznańskim TPSP w 1910 i 1916 r. Założył prywatną Szkołę Sztuk 
Plastycznych im. Z. Waliszewskiego. W swojej malarskiej twórczości Hulewicz początkowo 
korzystał ze zdobyczy kubizmu i futuryzmu. Jego prace odznaczały się wykorzystaniem 
zdecydowanego rysunku oraz kontrastowym zestawieniem barw, co nadawało im swoistej 
dynamiki. Malował pejzaże, akty, sceny religijne oraz kompozycje figuralne. Często czerpał 
inspirację ze świata fantastycznego, przedstawiając w swoich obrazach sylwetki faunów, 
czy skrzydlatych pegazów. Poza malarstwem zajmował się również grafiką warsztatową, 
tworzył ilustracje. Zajmował się również krytyką artystyczną, a także był autorem powieści, 
dramatów i esejów filozoficzno-estetycznych.

Obraz, podobnie jak inne prace olejne artysty z tego czasu, powstał pod przemożnym 
wpływem tendencji panujących w  sztuce europejskiej początku  XX wieku – z którą 
Hulewicz miał bezpośredni kontakt studiując w Paryżu - szczególnie zaś kubizmu /Picasso, 
Braque/ – z typowym dla tego kierunku problemem przetransponowania na płaszczyznę 
obrazu ruchu i związanego z nim czwartego wymiaru – czasu oraz jego „barwnej” wersji – 
orfizmu Roberta Delaunaya. Orfickość płótna Hulewicza można przy tym rozumieć  jeszcze 
w inny, bardziej symboliczny sposób. Kierunek powołany do życia przez Delaunaya był wg 
Appollinaire`a  „barwnym wyprowadzeniem kubizmu z mroków monochromatyzmu” na 
wzór mitu o Orfeuszu swoją muzyką wyprowadzającego zmarłą żonę z otchłani piekielnych. 
W obrazie Hulewicza, być może tym, co wyprowadza postaci z „mroków” i chaosu tła, bardziej 
niż barwa, jest fauniczna muzyka, nabierająca cech orfeuszowych tonów. Bez wątpienia 
jest to jeden z przykładów podjęcia problemu sztuki abstrakcyjnej na gruncie polskim. 
 Tematycznie „Tancerka i grające fauny” należy do grupy obrazów z lat 1925–1933, 
w których Hulewicz podjął wątek fauna i tańczących gracji. Natomiast sposób budowania 
kompozycji obrazu oraz nakładania plamy barwnej zbliża go do dwu innych znanych obecnie 
dzieł: o rok wcześniejszego  „Portretu Emila Zegadłowicza”  (pierwotnie w kolekcji Emila 
Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, obecnie w zbiorach prywatnych) oraz „Ledy z łabędziem” 
z 1928 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Cytowane fragmenty pochodzą z opinii p. Agnieszki Salamon z 2006 r.
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47
Kajetan Stefanowicz
(1886 Drohobycz – 1920 Rohaczów nad 
Słuczą (Wołyń))

Dwie kobiety, przed 1913 r.

olej, tektura, 105 × 75,5 cm
na odwrocie naklejka z wystawy TPSP 
Lwów z 1913 z tytułem pracy i numerem 
1038
poniżej ołówkiem: ul. Siemiradzkiego 13, 
parter na prawo

Wystawiany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we 
Lwowie, 1913 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Artysta malarz, związany przede wszystkim z lwowskim środowiskiem artystycznym; żołnierz 
Legionów Polskich, rotmistrz Wojska Polskiego. Pierwsze nauki malarstwa i rysunku pobierał 
u swojego ojca – Antoniego Stefanowicza (1858 - 1929). Następnie studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Józefa Pankiewicza i Józefa Mehoffera, potem 
w Akademii w Monachium u Otto Seitza oraz w Paryżu. W jego twórczości widać wyraźnie 
zaznaczony wpływ secesji. Jego kompozycje odznaczają się żywą paletą barw, dekoracyj-
nością linii oraz syntetycznym ujęciem formy. W swoich pracach wykorzystywał motywy 
ze świata orientalnego, baśni. Zyskał sławę jako ilustrator, współpracował z czasopismem 
„Wianki”. Był autorem ilustracji do Pieśni Legionisty wydanej w 1916 roku nakładem drukarni 
Władysława Albina Szyjkowskiego. Był autorem projektów wielu plakatów i malarskiej 
dekoracji ściennej w lwowskim Towarzystwie Kredytowym. W 1915 roku Stefanowicz pod 
przydomkiem Soplica wstąpił w szeregi lwowskiego Legionu Wschodniego pod dowództwem 
Władysława Beliny-Prażmowskiego. W 1918 roku brał udział w walkach obrony Lwowa; 
w okresie wojny bolszewickiej walczył w zdobyciu Wilna, Przemyśla, a także pod Koziatyniem, 
Chyrowem, Samborem. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, 
Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym we Wrocławiu i Elblągu, a także 
w prywatnych kolekcjach. 
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Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów-1965 Toruń)

Półakt siedzący

olej, płótno, 65 × 54 cm  
sygn. l. d.: Tymon
na odwrocie papierowa nalepka autorska 
z nazwiskiem, tytułem i wymiarami

cena wywoławcza: 50 000 zł ●
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie 
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 
roku zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. 
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 
roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą 
spuściznę. W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na 
swój sposób adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał 
po zdobycze secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa 
Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. 
W końcu w latach 30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, 
pejzaże, często zawracał się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych 
dzieł Niesiołowskiego należą portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską 
plamą barwną ograniczoną wyraźnie zaznaczonym konturem.

Świat widzialny czy wyobrażalny jest tylko pretekstem dla mnie do stworzenia obrazu. 
Elementy biorę ze świata mnie otaczającego, wiążę je w całość nie na zasadzie ich przed-
miotowych właściwości, ale raczej jako czystą konstrukcję. Przedmioty i kształty ludzkie 
mogą być dowolnie deformowane, jeśli wymaga tego ekspresja kompozycji. Nie zawsze 
zdaję sobie sprawę, jak ma wyglądać moja praca w ostatecznym stadium. Raz mam 
wyraźną wizję, nawet do najdrobniejszego szczegółu. Czasem udaje mi się to osiągnąć, 
a w innym wypadku zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie musi być zamkniętą całością 
sam w sobie, czy linearnie traktowany, czy światłocieniowo. Kompozycja musi być zwarta, 
a założenie dekoracyjne.
Tymon Niesiołowski – wypowiedź artysty z 14 II 1957 [w:] Współcześni malarze polscy, 

red. S. Samborski, H. Stażewski, M. Włodarski, L. Grabowski, Warszawa 1957, str. 12

Możliwe, że właśnie zainteresowanie Niesiołowskiego grafiką miało wpływ na wprowadze-
nie przez niego konturu do malarstwa. Tendencja ta, charakterystyczna dla powojennej 
twórczości Niesiołowskiego, zwracała uwagę intensywną kolorystyką, wypełniającą płasko 
potraktowane postaci i przedmioty, których kształty obwodziła ciemna kreska. Zastosowanie 
tych środków, przypominające malarstwo Matisse’a, spowodowało odejście od realizmu 
w kierunku stylizacji, podkreślającej zmysłowość aktów.

Małgorzata Geron, Twórczość Tymona Niesiołowskiego i źródła jej inspiracji [w:] Tymon 
Niesiołowski (1882–1965), katalog wystawy monograficznej, Muzeum Okręgowe 

w Toruniu, październik – grudzień 2005, s. 71.

W ciągu przeszło pół wieku twórczości Tymona Niesiołowskiego, akt należał do jednego 
z ulubionych motywów jego malarstwa. Niemniej jednak prezentowany obraz, bez wątpienia 
należy do tych najpiękniejszych namalowanych przez artystę. Jest świetnym przykładem 
najlepszych cech jego malarstwa: harmonii i ładu. W stylizowanej postaci uwidacznia się też 
dekoracyjny kunszt  artysty nawiązujący do sztuki Henri Matisse’a. Taka stylizacja podkreśla 
subtelną zmysłowość ujętej w półprofilu modelki. Gruby czarny kontur, podkreślający przy 
okazji płynność jej kształtów, przypominając o zainteresowaniu artysty grafiką, którą upra-
wiał od czasów powojennych oraz (tak jak czarne, migdałowe oczy) twórczością Amadeo 
Modiglianiego. Dodatkowo swoistą dekoracyjność podkreśla rezygnacja z perspektywy 
i operowanie płaskimi plamami barwnymi oraz wzorzysty materiał, który zdaje się niedbale 
zwisać z krzesła na którym siedzi sportretowana. Tak szeroki wachlarz inspiracji, ujęty 
w oryginalnej dla Niesiołowskiego syntezie, podkreśla unikatowość dzieła i świadczy o jego 
wysokiej klasie artystycznej.
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Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Jesień

olej, płótno, 57,5 × 66 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na krośnie nalepka z wystawy z opisem 
obrazu i numerem 45677 oraz 
pieczęć magazynu przyborów malarskich 
R. Aleksandrowicza w Krakowie

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

Jedyną drogą jest dążenie do stworzenia harmonii. Podobnie jak muzyka jest harmonią 
tonów, tak malarstwo jest harmonią kolorów, które również nazywamy tonami. Każdy wybitny 
artysta ma swoje ulubione harmonie, stwarza swoją metodę. Ja osobiście przez całe życie 
miałem dwa największe umiłowania: muzykę i malarstwo. Malarstwo wyrosło samo. Malując 
staram się obraz skomponować muzycznie. Sama natura może być nawet nieciekawa, sam 
kolor także nie jest wszystkim – dopiero razem stwarzają harmonię. 

Wojciech Weiss, wywiad radiowy, 1950, cyt. za:  
Rozkosz malowania. Wojciech Weiss 1875–1950, Kraków 2009, s. 2

Jako pejzażysta Wojciech Weiss jest impresjonistą, lubującym się w najsłoneczniejszym 
oświetleniu, w rozedrganem upałem powietrzu. Kocha on sieć cieniów w sadach jesiennych, 
gdy na murawie szeregują się zielone i złote plamy jak mozaiki, jak perskie dywany. 

Jerzy Centnerschwer, Z Zachęty, LXV Wystawa „Sztuki” krakowskiej,  
„Nasz Kurier”, 28.02.1920

Krajobrazy Weissa owiane powietrzem napojonem światłem, ujmowane zgoła indywidualnie, 
a pojęte i oddane z całą szczerością i prostotą wczuwającego się w nie artysty. Słońce 
i światło w każdej porze roku i dnia, w naturze wyczuwa Weiss jak nikt u nas wcześniej” 

M.Dąbrowski, Z wystawy w Pałacu Sztuki. XXIII Wystawa „Sztuki”,  
cyt. za R. Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri,  

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2009 r. s. 68
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50
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Żagle pod Pałacem Dożów 
(Widok z wyspy San Giorgio), 
1913 r.

olej, płótno, 51 × 70 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

Reprodukowany i opisany:
Serenissima Wojciecha Weissa – Krajo-
brazy Wenecji, Kraków 2011, s. 39.

cena wywoławcza: 48 000 zł ●
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

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

„Więc ujrzałem znowu to zdumiewające wybrzeże, ową olśniewającą kompozycję fantastycz-
nych budowli, które republika ukazywała pełnym uszanowania spojrzeniom zbliżających 
się żeglarzy: lekką wspaniałość Pałacu i Most Westchnień, kolumny z lwem i świętym na 
brzegu, przepysznie występujący bok bajecznej świątyni, widok na wieżę i Zegar Olbrzymów; 
przyglądając się myślał, że przybyć do Wenecji lądem, na dworzec kolejowy, znaczy wejść 
do pałacu przez tylne drzwi i że nie inaczej, tylko okrętem jak on teraz, przez pełne morze, 
należy zajechać do najnieprawdopodobniejszego z miast.” 

Thomass Mann, „Śmierć w Wenecji”, tłum. Leopold Staff

„Ustawiłem sztalugę obok kościoła S. Giorgio. Drugie studium maluję, zmagam się, by 
w farbę zaklnąć dziwną harmonię – stopić w jedno: morze, architekturę i niebo.” 
 „Zwiać wszystko w jeden opar światła bez względu na statykę, cokół ganki, okienka, 
sąsiadujące bryły. Zharmonizować niebo z fasadami domów, z ruchliwym odbiciem wody. 
[…] szaleć pryskać wodą w niebo, wrzucać korytarze domów  wodę, walić wieże dzwonić 
farbą na alarm…” 

(List z Wenecji 12 września 1935.)

„Pół dnia deszczu cudowna pogoda, niebo, co tej jesieni cudne z lapis lazuli w tym topi się 
biało złota architektura.” 

(Karta pocztowa z Wenecji 17 września 1935)”

Pejzaże, w szczególności weneckie, to jeden z gatunków w których Wojciech Weiss lubował 
się najbardziej. Pragnąc – jak pisał – zrealizować czar pejzażu weneckiego (Szkicownik 
Wojciecha Weissa) rozstawiał sztalugi m.in. w okolicy kościoła San Giorgio Maggiore, skąd 
miał doskonały widok na Pałac Dożów. I stąd też tak doskonale uchwycone w prezentowanym 
obrazie kolor i światło. Artyście udało się stworzyć wyjątkową wedutę nasyconą południowym 
światłem, wydobyć intensywne tony barwne błękitu morza czy lazurowego wręcz nieba, 
harmonijnie zespalając je z jasnymi murami weneckich budowli. Nastrój niepokoju wpro-
wadzają jedynie czarna sylweta gondoli drgająca niespokojnie na wodach zatoki.
 Obraz namalowany został w 1913 roku, krótko po tym jak Weiss został mianowany 
profesorem zwyczajnym krakowskiej ASP (1913), zapewne w przygotowaniu do weneckiego 
biennale, które miało miejsce właśnie w 1914 r. 

Zdjęcie wykonane przez Wojciecha Weissa, 
Widok na pałac Dożów i Campanillę, 1913 r.
(depozyt Muzeum Wojciecha Weissa). 

92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





51
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Motyw z Capri, 1923 r.

olej, płótno, 78 × 91,5 cm
sygn., dat. i opisany l. d.: F.M. Wygrzy-
walski/(motyw z Capri 1923)
na odwrocie nalepka Salonu Obrazów 
Juliana Burofa z opisem pracy

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

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

W starożytności klasycznej nagość była jednym z atrybutów istot boskich, 
symbolizowała ich wyniesienie ponad normy i ograniczenia krępujące śmier-
telników. (…) Ta konwencja stała się nieodłącznym elementem artystycznej 
maniery akademickiej i Wygrzywalski często z niej korzystał, przemieniając 
zwykłe pejzaże w – jeśli tak rzec można – krajobrazy bajeczne, zaludniane 
przez nimfy, sylenów i trytony. Często te postaci nie są zajęte żadną konkretną 
czynnością. Sama ich obecność sprawia, że ukazana scena nabiera jakiegoś 
szczególnego, nieuchwytnego czaru, wykraczającego poza proste uznanie dla 
urody krajobrazu. 

Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski. 
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 13
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Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Akt siedzący

olej, tektura, 47 × 32 cm
sygn. p. d.: aneri

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

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką 
m.in. Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych 
w tym czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki 
postaci wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Mona-
chium, gdzie pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu 
i naturalizmu w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj 
rozpoczyna kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu 
artystka zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych, 
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka 
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny 
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena 
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże 
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej 
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również 
na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka 
swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Modelka – półakt

olej, płótno, 46 × 74,5 cm
sygn. p. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Jasnowłosa kobieta to zapewne Jadwiga, jedna z dwóch ulubionych przez artystę krakowskich 
modelek. Weiss malował ją kilkukrotnie w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. Jak pisał 
Jan Zaklina, akty Weissa ukazują „jaki przepych, ile bogactwa malarskiego kryje w sobie 
matowy połysk skóry, wciąż inny, a kuszący (J.Zaklina, Wystawy zbiorowe w Zachęcie 
„Kurier Warszawski”, 8.02.1931). Są to „monumenty żywe, tak żywe że aż ten fenomenalny 
realizm, który nie ma w sobie nic z drobiazgowości – ten realizm charakteryzowany czystą 
artystycznością, zaczyna zdumiewać, przerażać – tem bardziej, że daje przepyszne dekoracje 
całości. Barwa z odczuciem rzeczywistości łączą się tak mocno, że czasem siła tych zdaje 
się przechodzić w brutalność – i aż zapomnieć o tym każe, że jest to wyższej kategorii 
sztuka czysta, swobodna twórczość artysty, który zjawiska bierze jako światło, kolor, wraz 
z wszystkimi ich odcieniami – i który wie, że żadna abstrakcyjna konstrukcja nie przewyższy 
przyrody w tworzeniu żywego przepięknego ornamentu – kobiety – pejzażu – kwiatu”

(Jan Kleczyński, Wystawa Wojciecha Weissa w Zachęcie, „Kurier Warszawski”, 
8.02.1931)

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



54
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Pejzaż z torami

olej, płótno, 62 × 70,5 cm
sygn. p. d.: Borysowski 

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

W latach 1926-1933 studiował w krakowskiej ASP u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego 
i T. Axentowicza, i S.Kamockiego. W 1932 podróżował do Włoch, a od 1934-35 przebywał  
w Paryżu w pracowni  J. Pankiewicza . W 1931 roku brał udział w wystawie TAP „Sztuka”. 
W 1937 roku został nagrodzony srebrnym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
i Techniki w Paryżu. Od 1945 roku był asystentem w pracowni I.Pienkowskiego i Z.Pronaszki. 
W latach 1946-1972 profesor malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu 
a od 1954 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku-Sopocie. 
W 1958 roku założył w Toruniu „Grupę Toruńską”, działająca pod jego przywództwem do 
końca 1978 roku. Miał 20 wystaw indywidualnych w kraju oraz uczestniczył w licznych 
przeglądach ogólnopolskich i grupowych, jak również w wystawach zagranicznych. Jego 
malarstwo początkowo naznaczone wpływem szkoły krakowskiej i Ecóle de Paris z czasem 
uległo przemianom stylistycznym. Twórczość sprzed 1934 roku skupia się wokół widoków 
małych miasteczek i wsi z charakterystyczna dla nich niewielką zabudową, wtopioną 
w otoczenie. Natomiast po 1956 roku artysta zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne, 
szczególnie nowatorskie w dziedzinie grafiki.

98 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



55
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Hel, 1922 r.

olej, płótno, 82 × 96 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: ALFRED 
TERLECKI 1922/Hel

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

Ukończył szkołę rysunkową w Warszawie. Następnie, w latach 1906–1918, studiował 
w ASP w Krakowie u L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. Należał do ZPAP, TZSP, do grupy 
„Zachęta” oraz Towarzystwa sztuka podhalańska, z którą wystawiał w latach 1920–37. 
W latach 1915–19 był nauczycielem rysunku w zakopiańskim gimnazjum, później w Lublinie. 
Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie kierował swoją prywatną szkołą malarstwa i rysunku. 
W 1934 roku otrzymał srebrny medal podczas wystawy w Zachęcie.
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56
Ludwik Leszko
(1890 Kraków – 1957 tamże)

Na moście, 1929 r.

olej, sklejka, 73 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Leszko/29

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

Odbył studia malarskie w ASP w Krakowie w latach 1908–18 oraz w 1920/21 w pracowni 
Józefa Mehoffera. Jeszcze w czasie studiów otrzymał dwa brązowe medale, a także został 
laureatem kilku nagród. Odbył kilka podroży artystycznych, odwiedzając Francję, Szwecję, 
Grecję, Włochy, Turcję, Finlandię. Od 1913 roku objął prace nauczyciela rysunku w krakow-
skich szkołach ogólnokształcących. Artysta malował w technice olejnej i akwareli. Skupiał 
się na przedstawieniach pejzażowych, głownie przedstawiając krajobrazy górskie oraz 
nadmorskie. W jego twórczości również pojawiają się martwe natury, portrety, akty. Swoje 
prace prezentował na wystawach polskich oraz zagranicznych. Jego obrazy znajdują się 
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także w zbiorach u prywatnych kolekcjonerów.
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57
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwitnący sad

olej, płótno, 36 × 49 cm
sygn. p. d.: StKamocki

Unikatowe przedstawienie wiosennego 
sadu z wczesnego okresu życia artysty.

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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58
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Jesienny dworek

olej, tektura, 31,5 × 47 cm
sygn. p. d.: B.RYCHTER-JANOWSKA

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

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



59
Samuel Lawson Booth
(1836 Rawdon, Yorkshire – 
1928 Manchester (?))

Pod Złotą Bramą w Jerozolimie, 
1901 r.

olej, płótno, 25,5 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: SLBooth. R.C.A/1901.

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

Uczęszczał do Government School of Design gdzie otrzymał stypendium oraz złoty medal. 
Pracował i uczył się jednocześnie Bradford Technical College, tam został zauważony przez 
Johna Ruskin’a. Od 1871 roku zamieszkał w Manchesterze. Stał się popularnym i uznanym 
portrecistą. W 1882 roku wyjechał do USA, gdzie podróżował konno przez kilka tysięcy 
mil . Zwiedził m. in Kolorado w Nowym Meksyku, gdzie poznał Apaczów. Z tej podróży 
zachowały się listy, rysunki pejzażowe oraz portrety Indian. W późniejszym czasie podróżował 
również do Szwajcarii, Włoch, Francji, Palestyny i Egiptu. Z owych podróży pochodzi wiele 
pejzaży, szczególnie interesujące są właśnie widoki wschodnie. Z początkiem XX wieku 
Samuel został wybrany członkiem Royal Cambrian Academy od Art, gdzie przez wiele 
lat wystawiał – łącznie 132 obrazy. Swoje obrazy prezentował również w Manchesterze, 
Liverpoorze i w Birmingham.
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60
Samuel Lawson Booth
(1836 Rawdon, Yorkshire – 
1928 Manchester (?))

Jerozolima, 1901 r.

olej, płótno, 25,5 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: SLBooth. R.C.A/1901.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 500 – 12 000 zł
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61
Roman Kochanowski
(1857 Kraków – 1945 Freising 
w Bawarii)

Pejzaż letni, ok. 1900 r.

olej, tektura, 16,5 × 24,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: R.Kochanowski

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

Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw w prywatnej pracowni M. Cercha, 
a następnie, w latach 1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Gra-
bińskiego. 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 
podroż 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. Kunstlerge-
nossenschaft. Kochanowski malował głownie 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.
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62
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Dzieci na łące

olej, płótno dublowane, 50 × 40 cm
sygn. p. d.: K. Pochwalski

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w akademii 
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również we Wiedniu 
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał 
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej akademii. Malował 
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał 
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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63
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Wnętrze z różami

olej, tektura, 35 × 100 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: akarpinski.
na odwrocie naklejka z Salonu 
Sztuki Alfreda Wawrzeckiego w Krakowie 
z opisem pracy

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

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

108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



Gdy wiosna nadejdzie – mówi Karpiński – co parę dni kupuję pęki róż, bez których nie 
mogę się wprost obejść. One są dla mnie szkołą kolorytu. Ich to subtelnym tonacjom 
zawdzięczam bardzo wiele. Nikt nie uwierzy, ile subtelnych odcieni i półtonów mieści się 
jednym kwiecie róży. Na pozór tego się nawet nie widzi. Dopiero, gdy się zacznie malować, 
spostrzega się, jak wielką jest skala tonów i półtonów, które składają się na bogatą szatę tego 
królewskiego kwiatu. To też z prawdziwą pasją i z wyjątkowym przejęciem poświęcam czas 
na studja kwiatów. I to ma dla mnie podwójne znaczenie, gdyż studjum kwiatów pomaga 
mi bardzo w portrecie kobiecym. Nie zapominajmy bowiem, czem jest portret wykwintnej 
damy. Obok naturalnego wdzięku czy urody, ileż wymaga sztuki, pielęgnacji, kaprysów 
i nastrojów mody natura kobieca.

Cyt. za M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961,  
Sandomierz – Stalowa Wola 2003 [kat.], s. 28



64
Stanisław Żarnecki
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Portret kobiety, 1929 r.

olej, płótno, 150 × 118 cm
sygn. l. d.: Stanisław Żarnecki/1929

Wystawiany:
Wystawa doroczna malarstwa polskiego 
i europejskiego, 1.08.-30.09.2013, 
Sopocki Dom Aukcyjny,

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

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera 
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W trakcie studiów zmienił 
nazwisko z powodów wyznaniowych - przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego 
chrzestnym był ówczesny rektor akademii - Julian Fałat. W latach 1914–15 mieszkał 
i pracował w Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku austriackim, gdzie portretował wiele 
osobistości wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię. 
W 1921 r. wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie malował wiele 
portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie 
zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie wiele 
portretów krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym obserwatorem, 
co uczyniło go genialnym portrecistą.
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65
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Rodzina, 1934 r.

olej, płótno, 140 × 155 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil/Hofman/1934

cena wywoławcza: 46 000 zł ●
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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66
Ewald Max Karl Enderlein
(1872–1914)

Studium dziewczynki

olej, tektura, 32,5 × 22 cm 
sygn. p. d.: K. Enderlein 

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Artysta malarz i grafik niemieckiego pochodzenia. Studia malarskie odbył w Akademii 
Drezdeńskiej. W swojej twórczości często malował portrety, pejzaże. Posługiwał się techniką 
olejną oraz akwarelą. Swoje pracy wystawiał między innymi w Dreźnie, Dusseldorfie i Lipsku. 
W dreźniejskim muzeum  znajduje się jego pejzaż Łąka.
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67
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziecko, 1931 r.

olej, płótno, 36 × 26,5 cm
sygn. i dat. l. d: Wlastimil/1931 Hofman

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

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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68
Feliks Cichocki
(1861 Warszawa – 1921 tamże)

Na poddaszu, 1892 r.

olej, płótno, 27 × 24,5 cm
sygn. p. d.: Feliks Cichocki
na odwrocie płótna napis: 1892/mal. 
Feliks Cichocki/z Warszawy
na odwrocie ramy nalepka z wystawy (?)

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Feliks Cichocki herbu Nałęcz pochodził z rodziny o dużych zamiłowaniach artystycznych. 
Jego dziadek Sebastian  i pradziadek Stanisław malowali dla okolicznych kościołów a także 
wykonywali portrety. W latach 1880–1884 uczył się w Klasie Rysunkowej u Wojciecha 
Gersona. W 1884 wyjechał do Krakowa gdzie rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych 
w pracowni Leopolda Löfflera. Następnie wyjechał do Monachium gdzie studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Ludwiga von Herterich’a i Franz’a von Seitz’a. Od 1888 
studiował w paryskim Académie Julian u  Williama-Adolpha Bouguereau i Tonego Robert-
-Fleury’ego. Po ukończeniu studiów w 1891 roku zamieszkał w Warszawie, tworzył rysunki, 
które były reprodukowane w „Tygodniku Ilustrowanym”. Często wyjeżdżał na Podole gdzie 
malował obrazy o tematyce ludowej. Tworzył sceny rodzajowe i obrazy o tematyce sakralnej. 
Jego obrazy znajdują się m. in  Muzeum Narodowym w Warszawie, MN w Krakowie czy 
w Poznaniu.
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69
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże żółte

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p d.: A. Karpiński
na odwrocie autorski opis: Róże żółte/
mal./a.Karpiński/Kraków oraz trzykrotnie 
odbita pieczęć artysty: A. KARPINSKI/
Kraków, ul. Floriańska 19

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

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



70
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

W świetle księżyca

olej, tektura, 24,5 × 33,5 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przy brzegu

olej, tektura, 15 × 19 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

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



72
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół NMP na Nowym Mieście 
w Warszawie

olej, płótno, 50 × 35,5 cm
sygn. p. d.: WłChmielinski

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Laguna wenecka

olej, tektura, 48,5 × 68,5 cm 
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: R. Bratkowski

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

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



74
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Przy brzegu

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

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

Gdańsk

olej, płótno, 50 × 80,5 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Statek, przed 1939 r.

olej, tektura, 13,5 × 14,5 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: asuchanek

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

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).
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Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

W porcie, przed 1939 r.

olej, tektura, 13,5 × 18,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: asuchanek

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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78
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret Othona Friesza

olej, płótno, 65 × 50,5 cm
sygn. p. g.: Kramstyk
na odwrocie płótna napis odręczny 
z opisem pracy (częściowo zatarty)

Pochodzenie:
Kolekcja A.Kupfera, Paryż
Kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowany:
Roman Kramsztyk 1885–1942 
[wystawa monograficzna], Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, luty-marzec 1997, 
red. Renata Piątkowska, Magdalena 
Tarnowska, poz. 168, s. 207

Wystawiany:
Roman Kramsztyk 1885–1942 [wystawa 
monograficzn], Galeria Sztuki Współcze-
snej Zachęta, 1997 r.
Montparnasse Déporté, artistes d’Europe, 
Musée du Montparnasse, 2005
Montparnasse Déporté, la fin de l’École 
de Paris, Yad Vashem Muséum, 2006

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium oraz w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał 
się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie przynależał 
do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Literackiego 
w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał do kraju, gdzie 
wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której był założycielem. 
Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk należy do grona 
najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać wyraźną 
inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których zawracał 
uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej gamie 
kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany kontur, 
okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce odnosił 
do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta swoje 
prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Othon Friesz (1879 Hawr – 1949 Paryż) 
Właściwie Achille-Émile-Othon Friesz, malarz francuskiego pochodzenia, tworzący w duchu 
fowizmu. Pierwsze nauki pobierał w Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnej miejscowości. 
Dzięki uzyskanemu tam stypendium mógł kontynuować studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu pod kierunkiem Léona Bonnata. Friesz zadebiutował na 
paryskiej scenie wystawienniczej, biorąc udział w Salonie zorganizowanym w 1900 r. 
przez Stowarzyszenie Artystów Francuskich. Kolejne ekspozycje prac artysty miały miejsce 
podczas pierwszego Salonu Jesiennego w 1904 r. oraz Salonu Niezależnych w 1906 r.  
Dzięki udziałowi w wystawie Berlińskiej Secesji stał się szerzej rozpoznawalny dla niemieckiej 
publiczności, a dzięki uczestnictwu w Armory Show w Nowym Jorku, jego nazwisko stało 
się rozpoznawalne także dla kręgów spoza Europy.

Friesz, fot. z ok. 1930 r.
źródło: Wikipedia (domena publiczna)

Już od początków twórczości najważniejszym tema-
tem dla Kramsztyka był człowiek. Z biegiem czasu 
portret (rzadziej kompozycje figuralne) zaczął zde-
cydowanie dominować w dorobku malarza i jest jego 
najciekawszą częścią. W galerii portretu tworzonej 
latami przez artystę znajdziemy zarówno wizerunki 
przyjaciół, rodziny, literatów, aktorów i malarzy, jak 
i pań z towarzystwa, ministrów, premierów, dzieci, 
a także „typy egzotyczne” – Murzynów i Ludzi Wscho-
du: Chińczyków i Japończyków.

Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnas-
se’em: Roman Kramsztyk, Warszawa 2004 r., s. 99

 
W portrecie – mówił artysta w wywiadzie dla „Kuriera 
Czerwonego” – chodzi mi przede wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej, 
tkwiącej w modelu. Stąd pochodzi fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi 
podobiznami, gdyż postać, czy głowa ludzka jest w nich tylko organiczną treścią pewnej 
kompozycyjnej całości ściśle podległej ogólnym rządzącym nią prawom. (…) Zaznaczam 
to bowiem silnie, że interesuje mnie jedynie malarska, nie literacka strona modela, czy 
tematu. Dlatego każdy mój obraz jest kompozycją, nie kopiowaniem natury. 

cyt. za: Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em:  
Roman Kramsztyk, Warszawa 2004 r., s. 99–103
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79
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Solitude (Samotność)

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

Reprodukowany i opisany:
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wy-
stawy pod red. Józefa Grabskiego, Pałac 
Poznańskich, Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, 1998–1999, s. 150–151

Wystawiany:
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka, Pałac 
Poznańskich, Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, 1998–1999

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

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

Mela Muter

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

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

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury
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80
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret dziewczyny z czerwonymi 
ustami

olej, płótno naklejone na płytę, 
46 × 37,5 cm
na odwrocie owalna pieczęć: Etude 
CHAPELLE PERRIN PROMATIN |VERSA-
ILLES|ATELIER BERLEWI 

Pochodzenie:
Atelier artysty
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

W latach 1926–1927 Henryk Berlewi odszedł od awangardowej abstrakcji, skupiając 
się przede wszystkim na dość odległym od dotychczasowych zainteresowań malarstwie 
portretowym. Portrety Berlewiego niewiele miały wspólnego z jego wcześniejszymi pracami. 
Były to tradycyjne przedstawienia, najczęściej kobiet, ukazujące modeli w klasycznych pozach. 
Berlewi wykorzystywał delikatnie okalający kontur oraz stonowaną paletę barw, subtelnie 
wydobywając urodę przedstawianych osób. I w ten właśnie nurt idealnie wpisuje się prezen-
towany na aukcji Portret dziewczyny z czerwonymi ustami. Obraz przedstawia postać młodej 
dziewczyny o hipnotyzujących, brązowych oczach. Portret utrzymany jest w oszczędnej, dość 
ciemnej palecie barw, w którym dwoma mocno kontrastowymi, wybijającymi się punktami 
są soczysto czerwone usta, zastygłe w delikatnym uśmiechu, oraz zarys czerwonej chusty, 
swobodnie opadającej na włosach dziewczyny. Kaskada długich, błyszczących włosów 
delikatnie otula twarz modelki. Przykuwająca wzrok jest również miękko oświetlona z prawej 
strony twarz dziewczyny, sprawiająca wrażenie niemalże świetlistej. Miękki oddzielający 
kontur zarysu postaci od swobodnie potraktowanego tła, stanowi charakterystyczną cechę 
dla portretów Berelewiego. Pod koniec 1927 roku artysta zorganizował w Żydowskim 
Towarzystwie Sztuk Pięknych w Warszawie indywidulaną wystawę swoich prac portretowych. 
W 1928 roku artysta brał udział w Salonie Modernistów, gdzie obok kilku prac z cyklu 
Mechanofaktur, głównie zaprezentował realizacje portretowe. Pomimo, że Berlewi poświęcił 
blisko ponad 10 lat na malowanie portretów, niewiele z tych realizacji pojawia się w zbiorach 
muzealnych, czy też na rynku antykwarycznym, przez co zaprezentowany na aukcji obraz 
stanowi prawdziwą perełkę dla kolekcjonerów sztuki.

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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81
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Podczas lektury

olej, płótno, 60 × 73,5 cm
sygn. l. d.: Mondzain 

Wystawiany: 
1999 – Montparnasse l’Europe des arti-
stes 1915–1945, 10.07–10.10.1999, 
Museo Archeologico Regionale, Aosta 
(Włochy)

Reprodukowany:
Montparnasse, l’Europe des artistes 
1915–1945, Aosta 1999, s. 94 [kat. 
wyst.]

cena wywoławcza: 48 000 zł ●
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował 
w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP 
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina. 
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminc-
kiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii 
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował 
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej 
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na 
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać 
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje 
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.

Dorobek artystyczny Szymona Mondzaina obejmuje szeroki wachlarz gatunków malarskich, 
od pejzaży, przez portrety, martwe natury, aż po akty, które stanowią interesującą grupę 
dzieł. Mianownikiem wspólnym tych przedstawień jest częste upozowanie modelek tyłem 
w kierunku widza, wyeksponowanie linii pleców oraz wykorzystanie wzorzystej tkaniny 
jako tła dla przestawienia (np. Nu allongé de dos, olej, płótno, 46 × 55,5 cm, sygn. p. d.; 
Alina, ok. 1959, olej, płótno, 73 × 54 cm). Prezentowany w katalogu obraz Podczas lektury 
kontynuuje ikonograficzne ujęcie nagiego kobiecego ciała w intrygującej i kuszącej tajemnicą 
pozie, chętnie podejmowanej przez wielu artystów (Pierre Renoir, Władysław Ślewiński, 
Józef Pankiewicz). Oferowany na aukcji akt jest także niejako plastycznym nawiązaniem 
i odpowiedzią artysty na Wenus z lustrem Velazqueza i Wielką Odaliskę Ingresa. W twórczości 
malarza odnaleźć możemy jeszcze jeden akt o analogicznych wymiarach i upozowanej 
sylwetce modelki, a nawet podobnej fizjonomii (krótko ścięte włosy) – Nu, 1958, olej, płótno, 
60 × 73 cm, sygn. i dat. l. d., kolekcja Urszuli i Piotra Hofmanów. Pozwala to przypuszczać, 
że obraz mógł powstać w podobnym okresie. 
  
W swych „aktach” podbija nas urokiem młodego zdrowego ciała z przepyszną karnacją, bez 
konwencjonalnych karmelkowych lub pastylkowych tonów różu i czy bieli. P. Sz. Mondszajn 
staje się realistą w najlepszym znaczeniu tego słowa. Opiera się na naturze, ale bierze z niej 
tylko elementy najcenniejsze, transponując je na walory malarskie, przetopione w ogniu 
własnej indywidualności artystycznej.

E. Woroniecki, Mistyk i realista (Z powodu wystawy 
Sz. Mondszajna u Barbazanges’a), „Świat” 1936, nr 34, s. 4

Wydaje się, że malarz dogłębnie poznał naturę. Znajduje w niej silne oparcie, źródło 
równowagi, stałe prawo harmonii, ramy, w które może swobodnie wpisać koncepcję 
plastyczną. Sama linia staje się bardziej konkretna. (…) Mondzain jest kolorystą, który 
stosuje zgodne z rzeczywistością barwy. Jest też rysownikiem, który nie ucieka się nigdy 
do stylizacji, podchodzi do modela bez przyjętego z góry założenia, kopiuje wiernie jego 
wygląd, uwydatnia jego zasadniczą cechę i dopiero w trakcie pracy wprowadza drobne 
korekty konturu, który podąża za linią mięśni i podkreśla budowę ciała.

W. George, Simon Mondzain, „L’Amour de l’Art” 1923, nr 9, s. 688–690
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82
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Villa

olej, płótno, 41 × 27 cm
sygn. u dołu: Tadé Makowski
na odwrocie autorski napis: Tadé Makow-
ski/Villa./Paris

cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

„Credo moje artystyczne wyraża się w rytmie formy i jej transpozycji lirycznej, światłocieniu
nierealnym i kolorze rownież transponowanym”

Tadeusz Makowski, fragment własnoręcznie sporządzonego zwięzłego życiorysu  
artysty zapisanego w 1931 roku i odnalezionego w jego paryskiej pracowni 

po śmierci artysty w 1932 r. (por. Władysława Jaworska,  
Tadeusz Makowski. Życie i twórczość, ISPAN, 1964 r., s.9).

„Makowski rozumie, że może posunąć się daleko w syntetycznym upraszczaniu form rze-
czywistości, że może do minimum redukować subiektywną jej ornamentykę naturalistyczną, 
ale że musi zachowywać podstawowe walory jej indywidualności przestrzennej, że musi 
utrzymać jej obiektywną treść trójwymiarową. Makowski rozumie, że może lekceważyć 
naskórkową podmiotowość rzeczywistości, ale że musi uszanować wewnętrzną przedmioto-
wość jej kształtu. Tylko bowiem tak zrealizowana fikcja staje się wrażeniowo i emocjonalnie 
prawdopodobna – staje się dziełem sztuki”

Z.S.Klingsland, Tadeusz Makowski, „Sztuki Piękne”, R.VII, 1931, s. 209

„W przeciwieństwie do błyskotliwego koloru impresjonistów koloryt jego obrazów, nie 
błyszcząc – świeci blaskiem matowoszarym. Ta właściwość koloru jest przedziwna i w tym 
leży siła Makowskiego jako malarza”

Tytus Czyżewski, Tadeusz Makowski (…), „Życie polskie”, 10 II 1924

Być może prezentowany obraz to widok jednej z willi z okolic Breuilpont, gdzie spędził 
lato 1926 roku oraz wiosnę i jesień 1927 r. „Z miejscowością tą oraz kilku pobliskimi 
miasteczkami, do których artysta chodził po „motywy” związany jest cały cykl studiów 
krajobrazowych, które można by określić wspólnym mianem pejzażu małego miasteczka. Na 
tym skromnym w temat, za to bogatym w wyraz i malarskie wartości motywie krajobrazowym 
dokonać się miało pełne wyzwolenie artystycznej indywidualności Makowskiego ….Wizja 
malarska Makowskiego zrodziła się przede wszystkim z uporczywej obserwacji natury i jej 
poetyckiej transpozycji”

Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski.  
Życie i twórczość, ISPAN, 1964 r., s. 182, 195.
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83
Sasza (Szaje) Blonder
(1909 Czortków – 1949 Paryż)

Uliczka

olej, płótno, 40,2 × 20,2 cm
sygn. p. d.: Blondel

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1931-1934 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza, 
W. Jarockiego i F. Pautscha, jednocześnie architekturę (1931-1932 ) w paryskiej École Na-
tionale Supérieure des Beaux-Arts. W 1933 r. został współzałożycielem awangardowej Grupy 
Krakowskiej. Uczestniczył w wystawach ugrupowania, a także w wystawach IPS. W roku 
1937 odbył się indywidualny pokaz prac artysty w warszawskim Salonie Henryka Koterby. 
Tego samego roku Blonder wyjechał na stałe do Paryża. Okres II wojny światowej spędził 
na południu Francji. Po jej zakończeniu powrócił do Paryża, lecz odtąd często przebywał 
w południowych regionach kraju, by malować tamtejsze pejzaże. Należał do ugrupowania 
Artistes Méridionaux w Tuluzie. W latach 1945-1959 twórczość artysty prezentowana była 
w wielu miastach Francji, m.in. w Paryżu, Montpellier i Tuluzie. Poza pejzażami malował 
martwe natury, portrety, we wczesnym okresie również tematy żydowskie. Znamienne dla jego 
prac są syntetyzacja i geometryzacja form oraz intensywne, kontrastowo zestawiane barwy.
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84
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Bukiet kwiatów, 1938 r.

olej, płótno, 55 × 38,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 1938/Wlodz.Terlikowski

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune. W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował 
swoje prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) 
i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej 
twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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85
Grégoire Michonze
(1902 Kiszyniów – 1982 Paryż)

Kompozycja, 1953 r.

olej, tektura, 25,7 × 59,2 cm
sygn. i dat. p. d.: Michonze.53. na 
odwrocie napis: Michonze Composition

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

Studia artystyczne odbył w mołdawskiej Szkole Sztuk Pięknych w Kiszynowie. Naukę 
kontynuował w Akademii Malarstwa w Bukareszcie. W 1922 roku artysta przeniósł się 
do Paryża, gdzie poznał Maxa Ernsta, który wprowadził go do środowiska surrealistów. 
Michonze w Paryżu poszerzył swoje studia malarskie w École des Beaux-Arts. W tym 
samym czasie zaprzyjaźnił się z artystą Chaimem Soutine, dzięki czemu wszedł w krąg 
École de Paris. Po 1943 roku zamieszkał w swoim paryskim studio przy Rue de Seine. 
W 1947 roku otrzymał francuskie obywatelstwo. W latach 1954-1977 artysta bardzo dużo 
podróżował, stale doskonaląc swój warsztat artystyczny.  Tym okresie przebywał m.in. 
w Stanach Zjednoczonych, Izraelu.  Michonze zyskał sławę przede wszystkim jako malarz 
przedstawień figuratywnych oraz pejzaży. Jego figuralne kompozycje, zazwyczaj o charakterze 
alegorycznym na ogół przedstawiają wizerunki  grup ludzi - rodzin, wieśniaków, chłopów, 
dzieci. Jego prace odznaczają się syntetycznym rysunkiem oraz szeroką paletą barwną. 
W twórczości artysty pojawiają się również przedstawienia martwych natur oraz portrety. 
Obrazy artysty znajdują się w kolekcji m.in. Muzeum Sztuki Współczesnej w Troyes.
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Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Portret, 1930 r.

olej, tektura, 59 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Weingart 1930 Paris

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

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we 
Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 
roku przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, 
zaś w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne 
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie 
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości 
silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje 
figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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87
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Martwa natura z trąbkami

olej, płótno, 47 × 62 cm
sygn. l. d.: Aberdam

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 19 000 zł

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

142 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



88
Michel Adlen
(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Młody chłopiec grający na 
mandolinie, 1948 r.

olej, tektura, 41 × 27 cm
sygn. p. d.: adlen
na odwrocie: adlen/(nieczytelnie)/Paris/
Jeune garcon jouant de la mandoli-
ne/1948

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

Artysta pochodzenia ukraińskiego, tworzący we Francji; związany z École de Paris. W latach 
1918–1920 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym samym czasie 
współpracował z pismem Die Muskete, dla którego tworzył ilustracje. W 1923 roku wyjechał 
do Berlina, gdzie uczestniczył w wystawie grafiki. W tym samym roku wyjechał do Paryża, 
gdzie mieszkał do śmierci. W 1929 otrzymał francuskie obywatelstwo. Swoje prace Adlen 
wystawiał na paryskich Salonach. Członek kilku ugrupowań artystycznych (m.in. L’Araigne, 
La Satire, Les Imagiers).   W 1936 uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Pracowników 
Stolarstwa w Warszawie. Artysta malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, kompozycje 
figuralne, akty. Zajmował się także grafiką i ilustracją. Wpływ na jego twórczość miała sztuka 
kubistów i fowistów; artystę fascynowało malarstwo mistrzów  Corota, Pissara, Cezanne’a. 
Adlen pracował w swoim atelier w Paryżu, w Limousin i Nicei i pozostał aktywny do końca 
życia. Zmarł w swoim studio w wieku 81 lat
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89
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Ulica

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. l. d.: M. Blond

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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90
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

W miasteczku

olej, płyta, 98 × 75 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: LURCZYŃSKI

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

Kształcił się w warszawskiej akademii. Po wojnie, w której aktywnie uczestniczył jako żołnierz 
Armii Krajowej, emigrował do Francji. Wiele podróżował, malując pejzaże, architekturę 
odwiedzanych krajów, m.in. Włoch, Hiszpanii, Maroka czy Algierii. Przedstawiał także ulice 
francuskich miast z ich zabytkami i toczącym się na nich życiem, ponadto martwe natury 
z kwiatami. Poza malarstwem zajmował się również twórczością pisarską, publikując m.in. 
dramaty i tomiki poezji. Stosował pogodną kolorystykę, nie stroniąc od silnych kontrastów, 
niejednokrotnie plamę barwną ujmował ciemnym konturem.
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91
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Pejzaż okolic Chepoix, ok. 1923 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. p. d. (słabo czytelna)

Pochodzenie:
Kolekcja prawnika z Amiens Josepha 
Bellemère’a
Kolekcja prywatna, Polska

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

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

146 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



92
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń –  
1982 Aix-en-Provence)

Pejzaż z południa Francji

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. l. d.: Zawado.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 13 000 – 17 000 zł

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F.Légerem, A.Modiglianim i L.Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
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93
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Château-Gaillard

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. l. d.: Rubczak
na odwrocie napis: RUBCZAK/9 Campa-
gne Premiere/Paris/Chateau-Gaillard

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

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

Ukończywszy studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Rubczak opuścił kraj w 1911 r.  
by kontynuować edukację w paryskiej Académie Colarossi. Z Paryżem związał się na 
trzynaście lat. Mieszkał i miał swoją pracownię przy Rue Campagne-Premiere 9 w dzielnicy 
Montparnasse. Okres ten obfitował w liczne podróże i wycieczki po krainach historycznych 
Francji: Bretanii, Prowansji oraz Normandii. Malarskim zapiskiem z tego ostatniego regionu 
jest prezentowany w katalogu obraz. Rubczak uwiecznił na płótnie ruiny średniowiecznego 
zamku obronnego Château-Gaillard. Wybudowany w XII w. z rozkazu króla Anglii Ryszarda 
Lwie Serce, został podbity w 1204 r. przez wojska francuskie dowodzone przez Filipa II 
Augusta. Za murami tego zamku była więziona w 1314 r. królowa Nawarry Małgorzata 
Burgundzka, która została tam zesłana za cudzołóstwo. W XVII w. zamek zburzono z rozkazu 
króla Francji Henryka IV. Burzliwe dzieje Château-Gaillard musiały pobudzać wyobraźnię 
artysty. Pozostałości obwarowań dumnie wyrastające nad brzegiem Sekwany uwiecznił 
w porze zachodzącego słońca, gdy mury nabrały srebrzysto-fioletowego zabarwienia. Koloryt 
jest tu zdecydowany, intensywny i nasycony, charakterystyczny dla twórczości Rubczaka 
datowanej po 1912 r. 

Obok znanego mistrza prof. Pankiewicza, wystąpił z całą seryją obrazów p. Rubczak, który 
przed niedawnym czasem wrócił z Francyi. Obrazy jego są bardzo ciekawe tak pod względem 
kolorytu, jakoteż techniki, oraz tematu i polecenia godnem jest naszej publiczności, by 
zapoznała się z tym kierunkiem malarskim. 
 Z wystawy w Salach Towarzystwa „Polski Akropolis” w Krakowie,  

przy ul. Floryańskiej 55, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1923, nr 199, s. 8

Artysta-malarz Rubczak, dla swoich obrazów zdobywa coraz więcej zwolenników i adoratorów 
i należy szczerze powiedzieć, że za każdym razem coś nowego i silniejszego wychodzi 
z pod jego pędzla.

Z czwartej reprezentacyjnej wystawy obrazów Tow. „Polski Akropolis”, 
„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1923, nr 223, s. 8
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94
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura – kwiat 
w doniczce i owoce

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

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

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystow polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystow 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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95
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Bukiet

olej, płótno, 81 × 61 cm
sygn. p. d.: M.Blond

cena wywoławcza: 9 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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96
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Sanie u szczytu wzgórza

olej, płyta, 27 × 35 cm
sygn. p. d.: S.Eleszkiewicz

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

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje 
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse 
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć 
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni 
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw 
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również 
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób 
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często 
budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie 
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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97
Marc Sterling
(1898–1976)

Martwa natura z rybami 
I butelką

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. p. d.: M.Sterling

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

Pochodził z ukraińskiej rodziny żydowskiego pochodzenia. Studiował malarstwo w Odessie, 
następnie naukę kontynuował w Wchutiemas w Moskwie. W latach 1921–1922 przebywał 
w Berlinie. Rok później przeniósł się do Paryża. Tutaj związał się z paryskim środowiskiem 
artystycznym. Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana, był bardzo elastycznym i otwartym 
na nowe kierunki twórcą. Tworzył w wielu technikach – oleju, gwaszu, rysunku. Początkowe 
prace były utrzymane w duchu konstruktywistycznym. Następnie, w okresie paryskim 
artysta tworzył prace kubistyczne. W latach 30-tych swe zainteresowania skierował ku 
przedstawieniom bardziej figuralnym, malował portrety, martwe natury oraz kwiaty. Jego 
powojenne malarstwo cechuje ciemna paleta barw, a przedstawienia są pełne niepokoju, 
smutku. Dopiero po 1950 r. artysta sięga po łagodniejsze, cieplejsze kolory oraz weselsze 
motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach 
pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.
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98
Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Baletnice

olej, płótno, 52 × 41 cm
sygn. p. d.: Halicka

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała 
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.

W latach 20. XX w. artystka zajmowała się projektowaniem kostiumów i scenografii do 
operetek i baletu, wystawianych na deskach scen teatrów w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
To doświadczenie zawodowe zaowocowało cyklem kompozycji przestawiających tancerki 
podczas ćwiczeń. Szkicowe studium baletnic w ruchu, rozrysowane jest płynną linią 
o miękkim konturze i przywodzi skojarzenia z kompozycjami Degasa. 

Paryż odkrył Alicję Halicką bardzo niedawno. Wszechstronna ta artystka jest przede 
wszystkim poetką. Środki ekspresji, którymi włada, dobór kolorów, rysunek falisty, nerwowy, 
chwilami abstrakcyjny, a czasem realistyczny, wskazuje, że jej artystyczny światopogląd jest 
na wskroś liryczny… Jest ona absolutnie niezdolna do oddania obiektywnej prawdy, albo do 
zanotowania niektórych wrażeń z pokorną dokładnością. Nie redukuje nigdy natury do stanu 
syntezy, nie schematyzuje, nie nagina jej według ustalonych reguł do wymagań struktury 
plastycznej i do praw, które rządzą obrazem – niezdolna jest jednym słowem do pozostania 
w szeregu, do stosowania przepisów, recept i formułek, które z tak dziecinną naiwnością 
stosuje większość malarzy. Alicja Halicka przetapia i przetwarza świat, który przedstawia. 

W. George, Sylwety artystyczne, „Pani” 1924, nr 1/2, s. 30–31

Nie jestem ani kubistką, ani naturalistką, ani impresjonistką, ani surrealistką. Po prostu 
pragnę wyrażać poetyckość i chcę, żeby wynikała nie z literatury, nie z tematu, ale z treści 
plastycznej obrazu. 

– Alicja Halicka 
cyt. za: K. Zagrodzki, Alicja Halicka – Mistrzowie Ecole de Paris, 

Warszawa, 2011, s. 35
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99
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Powrót z połowu, l. 30. XX w.

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 65 000 – 80 000 zł

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

Dominującą grupę dzieł w twórczości Epsteina z l. 30. XX w. są sceny przedstawiające 
rybaków przy pracy. Wiadome jest, że w 1931 r. artysta przebywał w Bretanii, w miejscowości 
Concarneau oraz wypływał na przybrzeżną wyspę Belle-Ile-en-Mer, skąd przywoził liczne 
akwarele, inspirowane tym tematem. Motyw portów i rybackich wiosek obecny w dorobku 
malarza wskazuje na niesłabnące u artysty zainteresowanie człowiekiem w określonym 
środowisku i stanowi niejako kontynuację studiów, w których przyglądał się pastuchom na 
polach Owernii i przekupkom na targu w Saint-Jean-de-Luz: „W każdej ze swoich wypraw 
Epstein nie tylko potrafi odkryć istotę krajobrazu, ale też maluje ludzi, przedstawiając ich 
codzienność oraz relacje, wydobywając w ten sposób lokalny koloryt nie tylko miejsca, ale 
i społeczności” (Henri Epstein, [seria: Mistrzowie École de Paris], Warszawa 2015, s. 47).

Poszczególne obrazy przypominają odrębne organizmy żyjące intensywnym życiem. 
Płaszczyzny wibrujące i drżące. Kolory, których zadaniem nie jest tworzenie barwnych 
arabesek, lecz ożywienie materii przedstawionej na dwuwymiarowym płótnie, a zatem 
zastosowanie fikcji wizualnej. Cnotą kardynalną artysty, o którym mowa, jest umiejętność 
tworzenia iluzji, że przedstawione postacie żyją i działają. Co nie oznacza, że Henryk Epstein 
celuje w sztuce figuratywnej. Artysta nie dąży do przekazywania czy komunikowania swych 
odczuć, swych doznań wzrokowych. Jego cel jest inny. Malarz stara się ożywić postacie, 
których kształty i wygląd zewnętrzny przypominają zwykłych ludzi, wyposażając je w nową 
duszę, stanowiącą wytwór jego wyobraźni, jego własność. 

W. George, The School of Paris, 
[w:] C. Roth, Jewish Art. An Illustrated History, 

Tel Aviv 1961, szp. 709.
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100
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Na plaży, 1930 r.

olej, płótno, 33 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Epstein/1930

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

Z widokami nadmorskimi w twórczości Epsteina z okresu l. 30. XX w. wiąże się również 
seria kompozycji, przedstawiających kobiety na plaży. Zważywszy, że artysta sporadycznie 
datował swoje prace, niewykluczone jest, że to właśnie o tym obrazie nadmieniają Barbara 
i Jerzy Malinowscy pisząc: „ (…) Inne dzieła powstały w 1930 roku. O ich datowaniu 
przesądza obraz Plaża (z datą przy sygnaturze – 1930). Ten obraz oraz akwarela Na plaży 
to bardzo jasne, malowane w intensywnym południowym słońcu, fowistyczne pejzaże, 
w których postaci na pierwszym planie i – w akwareli – zatoka z żaglówkami zostały 
przedstawione syntetycznie, lecz bez ekspresjonistycznych przerysowań” (J. Malinowski, 
B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2005, 
s. 125). Idylliczna scena przedstawiające odpoczywające na plaży dwie kobiety z dzieckiem, 
utrzymana jest w wibrującej nasyconymi barwami kolorystyce. Ekspresyjności kompozycji 
dodają kontury, otulające sylwetki postaci intensywnie żółtym, zielonym i czerwonym 
obrysem – czarny kontur został ograniczony do minimum.
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Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Wypuszczenie gołębi

olej, płyta, 51 × 30,5 cm
sygn. p. d.: Menkes

Pochodzenie:
Kolekcja Julius’a Zirinsky’ego
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 60 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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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 wysta-
wiamy 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 pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. 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 wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania 
przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed 
rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak 
na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 
być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny 
być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz z informacją, których 
obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



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

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i 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 Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” 
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 25 sierpnia 2018 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ 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)  zapoznałem/-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)  wyrażam 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



Daniel Pawłowski 
Lilia w ciemności, 2018
olej, płótno 100 × 80 cm 
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WARSZAWA, 26 WRZEŚNIA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (25)
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (26)

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
Teodor Axentowicz (1859–1938) Portret kobiety, pastel, papier, 65 × 50 cm 

SZTUKA DAWNA
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KOSSAK JERZY  22 
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KRAMSZTYK ROMAN  78 

LANGE ANTONI  12

LESZKO LUDWIK  56
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MAKOWSKI TADEUSZ  82

MALARZ FRANCUSKI XVIII w.
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MICHAŁOWSKI PIOTR  19 

MICHONZE GRÉGOIRE  85 

MOKWA MARIAN  74, 75

MONDZAIN SZYMON  81

MUTER MELA  79 
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PONTE Z BASSANO DEL GRAPPA XVIII w.

Pokłon Trzech Króli  7 

 

NEUMANN ABRAHAM  32

NIESIOŁOWSKI TYMON  45, 48

PESKÉ JEAN  91

POCHWALSKI KAZIMIERZ  62 

RAPACKI JÓZEF  33

RUBCZAK JAN  93 

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  58, 71

STEFANOWICZ KAJETAN  47

STERLING MARC  97 

STURMHOEFEL MAXIMILIAN BERNHARD  17 

SUCHANEK ANTONI  76, 77 

SZERNER JUN. WŁADYSŁAW  27 

SZKOŁA WŁOSKA XVIII w.

Triumf Amfitryty, poł. XVIII w.  2 

TERLECKI ALFRED  55 

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  84 

TIVOLI ROSSA DA  11 

TOULMOUCHE AUGUST  16 

WASILEWSKI CZESŁAW  26, 28

WEINGART JOACHIM  86

WEISS IRENA ZW. ANERI  52
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WICHMANN GEORG  39

WOJNARSKI JAN  42, 43

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  51

WYWIÓRSKI MICHAŁ GORSTKIN  36 

ŻARNECKI STANISŁAW  64
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AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Stanisław Fijałkowski (ur. 1922 Zdołbunów), Chorągiewka i deszcz, 1983, olej, płótno, 92 × 74 cm, sygn. na blejtramie: Stanisław Fijałkowski Chorągiewka i deszcz
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