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Klasa C - średnie zużycie paliwa 6,4 l/100 km, średnia emisja CO2 145,5 g/km

Doskonałość to ciągły rozwój.
Stworzyliśmy coś doskonałego.

Później poprawiliśmy stylistykę, zmieniając kształt zderzaków i lamp. Dopracowaliśmy technikę, dodając całkowicie 
cyfrową deskę rozdzielczą i usługi komunikacyjne, takie jak Mercedes me connect. I dalej nie przestawaliśmy 
pracować nad ulepszeniami.
 
Tak powstał Nowy Mercedes Klasy C.

Od 1243 PLN netto/m-c*

* Rata miesięczna netto dla Klasy C 160 Limuzyny w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców 
(wpłata wstępna: 15% ceny netto pojazdu, okres umowy: 36 miesięcy, przebieg średnioroczny 25 000 km; 
Pakiet Gwarancyjny w cenie; Oferta Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.). 
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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 15 października 2018 r.

poniedziałek – piątek 11–18

sobota 11–15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (14)
SZTUKA DAWNA

27 października (sobota) 2018, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Sopocie, ul. Boh Monte Cassino 43

tel. (58) 550 16 05, 691 963 069, 603 287 002

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
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1
Anna Rajecka
(przed 1762 Warszawa – 1832 Paryż)

Portret damy z dzieckiem

pastel, papier na płótnie, 79 × 63 cm
sygn. p. śr.: Gault de St.-Germain/neé 
Rajecka; na odwrocie ramy nalepka 
z opisem: Comtesse Bergon et sa fille 
devenue la Generale Dupont

Sportretowana to najprawdopodobniej  
hrabina Jeanne Grâce Bergon z córką, 
żona generała Pierre'a Antoine Dupont'a 
de l'Etang`a (1765–1840).

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Polska malarka i miniaturzystka, stypendystka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Twórczość artystki skupiała się wokół malarstwa portretowego. Swój warsztat kształciła 
pod okiem Louisa Marteau, nadwornego artysty, specjalizującego się w technice pastelu. 
Według niepotwierdzonych źródłowo przekazów, była również uczennicą Marcella Baccia-
rellego. Dzięki wstawiennictwu Marteau, została zarekomendowana do grona stypendystów 
i w 1783 r. wyjechała dzięki królewskiemu patronatowi do Paryża. Do 1792 r. otrzymywała 
z monarszego skarbca pensję w kwocie 120 dukatów rocznie. Tam zetknęła się z twórczością 
Jean-Baptiste’a Greuze’a, pozostając pod jego silnym wpływem. W 1788 r. weszła w związek 
małżeński z artystą i teoretykiem sztuki Pierre-Marie Gault de Saint Germain. Od tamtego 
momentu sygnowała swoje prace Gault de St.-Germain/neé Rajecka, podkreślając w ten 
sposób swoje polskie korzenie. Spod ręki artystki powstała wiele portretów znamienitych 
osobistości o szlacheckim rodowodzie, wśród których wymienić można chociażby wizerunki 
Stanisława Kostki Potockiego, Izabeli z Poniatowskich Branickiej, Anny Sapieżanki, Józefa 
Salezego Ossolińskiego, w tym również samego monarchy - Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Część spośród ukończonych dzieł znalazła miejsce w królewskiej galerii. W latach 
1789-1791 malarka współpracowała z Jacques-Louis Davidem przy realizacji zlecenia od 
króla polegającego na wykonaniu portretów wybitnych francuskich osobowości. Rajecka była 
jedną z nielicznych artystek z przełomu XVII i XVIII w., o ugruntowanej społecznie pozycji, 
która uprawiała malarstwo w sposób profesjonalny.
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2
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Czterech Kozaków w pochodzie, 
1898 r.

akwarela, papier, 15,2 × 24,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/1898
uszkodzenie papieru w lewym górnym 
rogu

Analogiczna praca Czterech Kozaków 
w pochodzie z 1896 r., reprodukowana 
w: „Juliusz Kossak”, K. Olszański, 
Wrocław 1988 (il. 691) znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie.

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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3
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Szkic Walezy – do zabójstwa 
Wapowskiego

ołówek, papier, 15 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
u dołu opisany: JM/1862 rp./
Walezy – do zabójstwa
Wapowskiego
na odwrocie dwa szkice figuralne dwóch 
postaci

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

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

Motyw ornamentalny (1), 
ok. 1896 r.

ołówek, papier/karton, 10,6 × 24,5 cm 
sygn. na kompozycji, w l. g.: S.W., opis. 
p. d.: 8517/955. [przekreślone] 16YD.

Reprodukowany: 
„Tygodnik Ilustrowany” 1896: nr 47, 
s. 928; nr 50, s. 992; nr 52, s. 1032; 
„Tygodnik Ilustrowany” 1897: nr 9, 
s. 167; nr 11, s. 219; 
„Życie” 1898: nr 40/41, s. 542; nr 42, 
s. 556; nr 43, s. 570; nr 44, s. 586, 
nr 47, s. 628 
L. Rydel, Poezje I z rysunkami Stani-
sława Wyspiańskiego, Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolfa, Kraków 1899, s. 40 
(winieta do wiersza Erynnie, dedykowane-
go Antoniemu Kamieńskiemu)

Ekspertyza p. Marty Romanowskiej.

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarz, grafik, architekt, poeta i dramaturg młodopolski. Naukę rozpoczął jako wolny 
słuchacz w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1887–89 studiował u F. Cynka, 
I. Jabłońskiego i J. Matejki. Już wówczas współpracował z Matejką nad polichromią w ko-
ściele Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu w Académie 
Colarossi w atelier G. Courtois. W latach 1887-90 i 1896-97 studiował również na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – historię, historię sztuki i literatury. 
Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, kierownikiem artystycznym 
pisma „Życie”. Od roku 1902 prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego i kościelnego 
w ASP; w 1906 r. został profesorem. Twórczość Wyspiańskiego obejmuje różne dziedziny 
sztuki. Wiele z jego projektów artystycznych nie doczekało się realizacji. Malował portrety 
i pejzaże, najczęściej posługując się techniką pastelową; zajmował się projektowaniem 
malowideł ściennych i witraży, mebli, kostiumów teatralnych i scenografii. Cecha wyróżniająca 
polichromie i witraże Wyspiańskiego to dekoracyjność połączona z dramaturgiczną ekspresją. 
W technice pastelowej posługiwał się mocną, secesyjnie splątaną linią i konturem, który 
wypełniał szkicowymi plamami intensywnego koloru.

Oferowany w katalogu motyw ornamentalny, Wyspiański narysował na potrzeby ilustratorskie 
do przekładu Iliady, nad którym wówczas pracował Lucjan Rydel. Jest to jedna z trzech 
bordiur, zwanych przez artystę w korespondencji z poetą „szlakami”, które powstały jako 
uzupełnienia szpalt pisma. Winiety ukazywały się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 
w latach 1896–1897. W 1898 roku zamieszczane były także w dwutygodniku „Życie”. 
Znany jest list Wyspiańskiego skierowany do Rydla, w którym donosi:
 … co do szlaków możesz być spokojnym! Wymyślać ich będę tyle ile jest na razie 
i ile tylko potem będzie potrzeba ale pamiętaj o tem że te szlaki wszystkie są wymyślane 
i coraz to inne i że wszystkie trzymam w charakterze rzeźbiarskim, tak że ewentualnie 
można by z nich rzeźbione kuć fryzy i tym podobne. Od razu i równocześnie przysparzam 
sobie i materiału ornamentacyjnego do wszelkich dalszych zamierzonych czy malowań czy 
architektur. (Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla II, część 1 – Listy i Notatnik 
z podróży, oprac. Leon Płoszewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, s. 336.)
 Przytoczony fragment korespondencji dobitnie świadczy o poważnym stosunku artysty 
do powierzonego zadania, niezależnie od formatu oraz jak zauważyła Marta Romanowska:
Mimo skromnej formy i niewielkiego formatu omawiane oryginalne trzy bordiury Stanisława 
Wyspiańskiego są rewelacyjnym dokumentem i unikalnym przykładem jego wczesnych 
prac typograficznych i upodobań artystycznych.

(cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy p. M. Romanowskiej)
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5
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret męski, między 7 a 20 IV 
1934 r.

pastel, papier brązowy, 
63,60 × 48,20 cm,
sygn., dat. i opisany u dołu: Ign Witkie-
wicz 1934 IV (T.B) NΠ NP + (piwo.herb)

Wzmiankowany: Stanisław Ignacy Witkie-
wicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, 
oprac. I. Jakimowicz, Suplement: I. Prace 
zidentyfikowane, poz. 24, s. 156 jako 
Portret pana z bródką, IV 1934 

Ekspertyza witkacolog dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 100 000 – 130 000 zł

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

Oferowany w katalogu pastel Witkacego został uwieczniony na zdjęciu przez Franciszka Czerwińskiego, który prowadził swój zakład 
fotograficzny w Nowym Sączu i na prośbę artysty prowadził dokumentację fotograficzną powstałych w tym miejscu portretów. W korespondencji 
z państwem Heleną i Franciszkiem Maciakami, u których Witkacy gościł podczas pobytu w Nowym Sączu w pierwszych tygodniach 
kwietnia 1934 r., zwany był Franzem von Czerwińskim. W tym okresie artysta wykonał portret żony Czerwińskiego, natomiast podczas 
następnej wizyty w 1938 r. również samego Franciszka w stroju oficera I Pułku Strzelców Podhalańskich oraz ich syna Stanisława. Zdjęcie 
oferowanego pastelu przetrwało do lat 80. XX w. w archiwum fotografa i zostało udostępnione w 1988 r. na potrzeby przygotowywanego 
wówczas przez Irenę Jakimowicz we współpracy z Anną Żakiewicz katalogu podsumowującego dorobek artystyczny Witkacego (Stanisław 
Ignacy Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz, Suplement: I. Prace zidentyfikowane, poz. 24, s. 156 jako 
Portret pana z bródką, IV 1934.). Nowosądecki okres w twórczości Witkacego zaowocował powstaniem aż 50 portretów, z czego połowa 
została zidentyfikowana dzięki dokumentacji fotograficznej pochodzącej z zakładu Czerwińskiego. 

W okresie od 7 do 20 kwietnia w 1934 r. Witkacy przebywał w Nowym Sączu, gdzie realizował szereg zamówień portretowych. Z uwagi 
na konserwatywne upodobania tamtejszych klientów wizerunki te są niezwykle starannie rysowane, z wielką dbałością o uchwycenie 
zarówno wyglądu zewnętrznego modeli, jak i ich charakterystyki psychologicznej. Ich wykonanie było pracochłonne, więc artysta – jak 
donosił w listach do żony – pił wówczas dużo herbaty, której przypisywał właściwości wzmacniające, pozwalające na odbywanie nawet 
3–4 seansów portretowych dziennie. Nadmierne pobudzenie z kolei, zwane przezeń „herbatozą”, chętnie łagodził piwem. Portret zawiera 
adnotację o spożyciu obu tych napojów, które najwyraźniej spełniły swoje zadanie. Wizerunek jest starannie opracowany, podkreśla też 
indywidualne cechy modela – lekką asymetrię twarzy i cień uśmiechu widoczny zwłaszcza w lewym oku. Dzięki temu twarz sportretowanego 
mężczyzny ma niepowtarzalny wyraz i pokazuje mistrzostwo Witkacego w tym zakresie.

Fragment ekspertyzy dr Anny Żakiewicz

Portret został wykonany w Typie B., który zgodnie z założeniami regulaminu Firmy Portretowej zakładał: rodzaj bardziej charakterystyczny, 
jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej kreskowa niż typu A., z pewnym podcięciem cech charakterystycznych (…). Stosunek do 
modela obiektywny. (B. Zgodzińska-Wojciechowska, A. Żakiewicza, Witkacy. Kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza w Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, Warszawa 1996, s.33). Koszt wykonania takiego portretu wynosił 250 zł według przedwojennej waluty, 
co równało się ówczesnemu miesięcznemu wynagrodzeniu na przyzwoitym poziomie.
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6
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Tańce góralskie

gwasz, biały karton, 33 × 41 cm
sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA
na odwrocie ekspertyza Stanisława 
Dąbrowskiego

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 35 000 – 55 000 zł

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





„Zakochani (Zofia i jej mąż Karol Stryjeńscy) byli w Zakopanem, Tatrach i góralach – w ich tańcach i śpiewie – w całej podhalańskiej 
sztuce ludowej. W niej upatrywali szczególnych wartości dla rozwoju regionu, a także inspiracji dla odradzającej się sztuki polskiej, w treści 
i formie narodowej, do jakiej dążyli artyści kilku pokoleń, wywodzący się z różnych ugrupowań i kierunków.” 
 M. Grońska, Wstęp do Chleb prawie że powszedni – pamiętnik Zofii Stryjeńskiej, Warszawa 1995 s. 8.

Bez wątpienia artystką dwudziestolecia międzywojennego, najoryginalniej obrazującą folklor górali podhalańskich była Zofia Stryjeńska. 
Urodzona w Krakowie chłonęła kolorową kulturę ludową, wielobarwnego tłumu handlarzy zjeżdżających na rynek z podkrakowskich wsi. 
Była nie tylko analitycznym badaczem góralskich obyczajów, we właściwy dla siebie sposób stworzyła barwny wizerunek, łącząc wszystkie 
składniki współtworzące fenomen podhalańskiej kultury: bogaty strój, sielankową obyczajowość, krajobraz oraz wyjątkowość sztuki górali.

„Przełom wieków XIX i XX to okres fascynacji młodopolskich artystów szeroko rozumianą ludowością. Pokolenie którego kulminacja twórczości 
przypadła na lata 20. i 30. XX wieku, równie chętnie i często sięgało po tematy związane z polską kulturą ludową.  Artystką, która zawdzięcza 
swoją zasłużoną sławę twórczo wykorzystywanej ludowości, była niewątpliwie Zofia Stryjeńska. Wykreowane przez nią postacie – żywiołowe, 
emanujące energią, rozmachem i wigorem, barwne i dostojne – odzwierciedlać miały duchowe wartości polskiego chłopstwa. Współcześni 
Stryjeńskiej krytycy zauważali, że „artystka ze zdumiewającą intuicją czyni użytek z jej [sztuki ludowej] cech najbardziej znamiennych, 
łącząc najpełniejszą fantastykę z głębokim odczuciem życia, a poetyczny irracjonalizm ze szczerym humorem” (Husarski 1926, s.3) (…) 
Najbliższe analogie formalne opierają się więc na asortymencie środków w warstwie dekoracyjnej. Są to: ornament, kolorystyka, rytmika 
i horror vacui. (…) Podobnie jak w sztuce ludowej, umowność ruchu postaci zaznaczona jest świadomie w sposób symboliczny, uproszczony. 
Artystka zrezygnowała w swoich pracach z tak charakterystycznej dla ludowego malarstwa umowności, braku akcji i hierarchizacji postaci. 
Inspirując się ludową tematyką, często stosując wielowątkowość przedstawień, nadaje im zawsze wartką akcję, a postaciom - indywidualne 
rysy twarzy. W ten sposób urozmaica i uatrakcyjnia kompozycję. (…) Postacie wykreowane przez Stryjeńską są niemal zawsze ubrane 
bogato i strojnie, z pańska choć po chłopsku. Przetwarza ona nieraz owe ludowe stroje w sposób niemal fantastyczny. (…)”
  J. Słomska, „O Ludowości”, [w:] Zofia Stryjeńska 1937 – 1976, Kraków 2008, s. 262 – 264

„Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że koncepcja sztuki Stryjeńskiej, akcentująca takie kategorie jak instynkt, ruch, rytm, a także jej artystyczny 
temperament szukający wyjścia poza dwuwymiarowe ramy obrazu sztalugowego w postaci ucieczki w sferę teatru, widowiska i tańca (…).” 
 K. Nowakowska-Sito, „Boginka z ziemiańskiej” [w:] Zofia Stryjeńska 1937 – 1976, Kraków 2008, s. 36.

Przedstawiona  przez Stryjeńską scena charakteryzuje zwarta, zrytmizowana kompozycja. Szczególną cechą malarstwa artystki, tak pięknie 
uchwycona w prezentowanej pracy jest żywa kolorystyka oraz dbałość o szczegóły bogato zdobionych ludowych strojów, autorka z dbałością 
oddaje wszystkie elementy podhalańskiego ubioru. Swoją wizją ludowych motywów Stryjeńska zyskała miano współtwórczyni narodowego 
stylu w sztuce i polskiego art déco. 

„Najważniejszy był jednak fakt, że – jak pisał Warchałowski w przedmowie do wystawy artystki w Salonie Philipsa: „Stryjeńska jest na 
wskroś oryginalna”. Wykazanie własnej odrębności, oryginalności w sztuce stało się wówczas jednym z największych marzeń powracającej 
do grona wolnych narodów Polski. K. Nowakowska-Sito, „Boginka z ziemiańskiej” [w:] Zofia Stryjeńska 1937 – 1976, Kraków 2008, s. 35.

Nic dziwnego, że „Księżniczka malarstwa polskiego” należała w latach międzywojennych do grona najwybitniejszych europejskich artystów 
zarówno pod względem artystycznych realizacji, jak i komercyjnych sukcesów. Jej dynamiczne, syntetycznie potraktowane wielobarwne 
ujęcia podhalańskich motywów w nowy sposób zobrazowały kulturę górali, podkreślając jej niebagatelny wpływ na potrzebę ukształtowania 
sztuki narodowej niepodległej ojczyzny.
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7
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Jesień

akwarela, pastel, karton, 94 × 68 cm
sygn. p. d.: Axentowicz (zatarta)

Prezentowana praca stanowi wariant kom-
pozycyjny do obrazu olejnego z ok. 1900 
roku pod tytułem „Jesień” (obraz repro-
dukowany w katalogu wystawy monogra-
ficznej „Teodor Axentowicz 1859–1938”, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 1998 
poz. I.43 oraz pastelu „Nimfa i satyr” 
po 1900 repr. w.w. katalogu poz. III.29, 
Muzeum Narodowe w Krakowie).

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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8
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Studium portretowe –  
Pani Boczarowa

pastel, papier, 65 × 50 cm
sygn. l. śr.: T.Axentowicz
na odwrocie nalepka wystawowa 
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
z 1939 roku z wystawy pośmiertnej prac 
Axentowicza

Wystawiany i opisywany:
Teodor Axentowicz, Towarzystwo Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 30 grud-
nia 1938 – 2 lutego 1939 r., [TEODOR 
AXENTOWICZ KATALOG POŚMIERTNEJ 
WYSTAWY, Kraków, poz. 158, s. 15.

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

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

Prawdziwą pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał się 
prawdziwym perfekcjonistą. Rysował najchętniej pełne wdzięku i urody kobiety, pozbawione 
uśmiechu piękne damy – „les belles femmes de la belle epoque”, portrety inspirowane 
malarstwem Giovanniego Boldiniego i Jamesa Mc Neilla Whistlera. (...) W spuściźnie 
artystycznej Axentowicza pozostały setki portretów pastelowych bliżej nieznanych nam dzisiaj 
dam promieniujących paryskim szykiem – piękności w sukniach balowych, ozdobionych 
wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, w nobliwych kapeluszach, trzymających w ręku 
wachlarze, kwiaty, maski (...). 

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, [w:] Teodor Axentowicz 
1859–1938 [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13 

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o subtelnej harmonii barw pa-
stelowych. Karta wielka w historii sztuki polskiej. (...) Głowa kobieca – to specjalność 
mistrza Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (...) 
Powiewnie rzucana kreska pastelowa Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co piękne 
i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze między postacią, 
a patrzącym na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal sentymentu.
 M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu,  

„Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny” 1938, nr 37, s. 7





20 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

9
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
(1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Jarmark, 1898 r.

tusz, piórko, papier, 43,5 × 63,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: St. Bohusz/Paris [18]98.
na odwrocie pieczątka Salonu Artystów 
Malarzy Polskich z Krakowa z gwarancją 
autentyczności

Wystawiany:
Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na 
płótnach polskich monachijczyków, 
17.04 – 11.09.2015, Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach

Opisywany:
Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na 
płótnach polskich monachijczyków, red. 
E. Ptaszyńska, Suwałki 2015, s. 281 [kat. 
wyst.]
Słownik Artystów Polskich, t. X, red. U. Ma-
kowska, ISPAN, Warszawa 2016, s. 516

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 17 000 – 22 000 zł

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

Dużym uznaniem w dorobku artystycznym Bohusz-Siestrzeńcewicza cieszyły się rysunki 
piórkiem i tuszem, których tematem wielokrotnie czynił kompozycje figuralne zaczerpnięte 
z wileńskich jarmarków. W oczach krytyków prace te komentowane były w następujący 
sposób:
 Światem tego artysty jest miasteczko litewskie, z jego malowniczą, błotnistą ulicą 
o zapadłych, staroświeckich domkach, – warchołem dni jarmarcznych, szwargotem 
żydostwa, trzaskiem biczów, kwikiem i strachaniem się koni i nieporównaną galerią typów 
ludowych. W swych gwaszach, w śmiałych akwarelach a przede wszystkim w rysunkach 
piórem, jakby do niechcenia rzuconych, dał Siestrzeńcewicz przedziwny obraz tego świata. 
Subtelność rysunku, a bystra obserwacja życia i charakteru form, znakomity ruch i typ 
koni, malowniczość i swoboda układu – stanowią o pierwszorzędnej wartości tych prac, 
zadziwiająco lekkich w stylu, istnych impresji, dalekich od ciężko, uporczywie wykończanych 
ilutracyj epoki naturalizmu. 
 (E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 232).

Rysunki powstawały podczas pobytu artysty w Petersburgu, Monachium oraz Paryżu, skąd 
nadsyłał ukończone prace na wystawy do Warszawy. Były one także chętnie reprodukowane 
w Tygodniku Ilustrowanym. Prace artysty zostały również rozpowszechnione w formie 
albumu wydanego w Wilnie w 1913 r. pod tytułem „Rysunki piórem Stanisława Bohusz-
-Siestrzeńcewicza”, o czym donosił „Kurjer litewski”:
 Mamy przed sobą, wydane obecnie przez autora, album rysunków piórem Stanisława 
Bohusz-Siestrzeńcewicza. Jest to szereg arcydzieł techniki piórkowej. Nadzwyczajna 
brawura, rozmach, rozmaitość kresek piórkowych, przy doskonałem, a bardzo subtelnem 
zachowaniu formy i tonów – robią te rysunki nieporównanemi i jedynemi w swoim rodzaju. 
W rzeczywistości nie są to rysunki – to są obrazy malowane piórem. W rysunkach tych 
wszystko drga życiem – światłem – powietrzem – a widz żywo odczuwa całą barwność 
chłopskich świt i chustek, ciemnych sylwetek żydowskich, fur i koni, całego tego ruchu 
jarmarków małomiejskich – świecących słońcem, lub ugrzęzłych w błocie. (…) Przypatrzcie 
no się tylko tym chłopom: w jaki sposób każdy z nich stoi, jak rozmachuje rękami, ten 
znowu „wisi” na wozie (…). Ci wszyscy – to nie chłopi „z pracowni malarza” – to ludzie 
żywi: chłopi z krwi i kości! (…) To też rysunki Siestrzeńcewicza tchną poezją ogromną, jak 
wszystkie dzieła, powstałe z wielkiego umiłowania. 

(-w-b, Rysunki piórem Siestrzeńcewicza, „Kurjer litewski” 1913, nr 272, s. 2).

Obecnie jarmarki wileńskie Bohusz-Siestrzeńcewicza znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum 
Narodowego w Warszawie – Rozmowy chłopskie na jarmarku, Na jarmarku (obie realizacje 
z ok. 1900 r.).
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10
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Zima, 1910 r.

akwarela, tektura, 44 × 94 cm  
w świetle ramy; sygn., dat. i opisany  
l. d.: JFałat |Bystra 1910; na odwrocie 
nalepka Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza 
Wojciechowskiego z opisem obrazu

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

Charakterystycznym motywem w twórczości Juliana Fałata było przedstawienie górskiej rzeki 
biegnącej pośród zaśnieżonych połaci pól, której nurt przełamany był licznymi zakolami. 
Temat realizowany był zarówno w technice olejnej, jak i w akwareli, ujęty przeważnie 
w panoramicznie zakomponowanym kadrze, o wyraźnie zarysowanym horyzoncie, dzielącym 
plan na dwie części. Niekiedy, dla urozmaicenia kompozycji – jak w przypadku oferowanej 
na aukcji akwareli - artysta wzbogacał warstwę malarską dzieła o sylwety ptaków w locie, 
lub ślady zwierząt na śnieżnym puchu. Co więcej: Fałat mistrzowsko syntetyzuje krajobraz, 
upraszcza jego formy. Zbliża i wyolbrzymia śnieg lub potok – sytuując go na pierwszym 
planie, a pomija nieistotne szczegóły. W przesyconych światłem słonecznym zimowych 
krajobrazach  z niezwykłą umiejętnością odtwarza materialność śniegu – jego świeżą 
puszystość  lub ciężar w czasie odwilży. (A. Król, Julian Fałat, Stalowa Wola 2010, s. 75 [kat. 
wyst.]). Najwcześniejsza znana praca przedstawiająca zakole rzeki według wyżej opisanego 
kanonu ikonograficznego, datowana jest na 1901 r., zaś miejscem, w którym upatruje 
się wyodrębnienie tego motywu jako osobnego gatunku malarskiego, później rozwijanego 
i udoskonalanego w kompozycjach z Bystrej, jest Osiek. Tak zwane fałatowskie śniegi, 
w tym kompozycje z wijącą się zakolami rzeką, cieszyły się dużą popularnością i uznaniem. 
Zwłaszcza z Wiednia i Londynu napływały wielce pochlebne oceny. Ludwig Hevesi w recenzji 
z wystawy Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, zaprezentowanej w Wiedniu, wiele 
miejsca poświęcał omówieniu twórczości Juliana Fałata. Krytyka zachwycił m. in. rozmach 
i perfekcjonizm artysty w budowaniu warstwy przedstawieniowej zimowych kompozycji 
i postawił je ponad dokonaniami malarzy norweskich, uchodzących dotychczas za mistrzów 
tego gatunku. (T. Dudek Bujarek, Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 
2017, s. 161). Dzieła przedstawiające zakola rzek, obok prac dokumentujących sceny 
z polowań urządzanych w Nieświeżu, stanowią wizytówkę artysty i element reprezentacyjno-
-rozpoznawczy w dorobku Fałata. 
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11
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz/Zakopane

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.

Filipkiewicz należy do nielicznych uczniów Stanisławskiego, którzy nie poprzestali 
na wskazówkach mistrza, rozwijając je i wzbogacając w sposób indywidualny. 
Wrodzona subtelność kolorystyczna, umiejętnie w okresie studiów skierowana, stała 
się podstawą tego rozwoju. Filipkiewicz nigdy nie powtarza raz zdobytych obserwacyj 
i każdy jego krajobraz i martwa natura jest nowym wysiłkiem i nowym czynem 
twórczym, a skala kolorystyczna jego obrazów tak jest szeroka, jak szeroką jest 
skala odmian polskiego krajobrazu i polskiego światła. Umiłowaniem Filipkiewicza są 
Tatry. Umie on odtworzyć zarówno niesłychaną czystość ich barwy w dni słoneczne, 
jak i subtelna szarość  ich mgieł i nisko wlokących się chmur. 

W. Husarski, Stefan Filipkiewicz, „Tygodnik Ilustrowany”,  
1924, nr 16, str. 247

W pejzażu Filipkiewicza przeważają dalekie powietrzne przestrzenie z opanowaną 
Znakomicie perspektywą powietrza i oświetlenia. Rozległe horyzonty dają widoki 
górskie. To też Filipkiewicz jest przedewszystkiem malarzem gór i krajobrazu 
podgórskiego. (…) W śniegach, pojawiających się u Filipkjewicza w ostatnich 
czasach tylko w. akwarelach, zdumiewa wirtuozostwo opanowania plamy barwnej, 
jakby od niechcenia rzucanej i doskonałe zużytkowanie białej płaszczyzny papieru 
dla uzyskania śnieżystych efektów. 

W. Kozicki, Stefan Filipkiewicz, „Sztuki Piękne”,  
R. 3 (1926/1927), nr 3, str. 92-96
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12
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Bystra

akwarela, tektura, 28 × 66,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: JFałat Bystra

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Bystra – miejscowość, z którą Fałat zetknął się po raz pierwszy w 1902 r. podczas pobytu 
kuracyjnego w sanatorium prowadzonym przez doktora Ludwika Jekelesa. Położona w Be-
skidzie Śląskim wieś i bogactwo krajobrazu, jaki oferowała, od pierwszych chwil oczarowały 
artystę, wpływając na jego decyzję o uczynieniu z niej życiowej i artystycznej przystani. Warto 
przytoczyć wspomnienie malarza z tego okresu: Przypadkowo przyjechałam do sanatorium 
dr. Jeakelsa tu, do Bystrej na kurację. Spodobała mi się bardzo natura tutejsza i powiedziałem 
sobie, że tu mogę zamieszkać, a pracować w Krakowie. Po powrocie do Krakowa zwierzyłem 
się kolegom z moich projektów, powiedziano: Fałat wiariat!. Któż w owym czasie słyszał by 
jechać w te strony: wtedy szlak Kraków – Wiedeń był tylko znany i uznawany. Nie zrażony 
w następnym roku powróciłem znowu i upatrzyłem to miejsce, na którym stała cudowna, 
śląska chata. Przyciągnęła mnie typowym wyglądem i barwnością okalających ją kwiatów 
chłopskich, jak malwy, naparstniki i maki. (…) proza życia nakazała chatę, choć piękną, 
zniszczyć i wybudować willę. Nie żałowałem tego nigdy. (J. Fałat, Pamiętniki, dz. Cyt. s. 213). 
 W 1910 r., po rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora krakowskiej Akademii, Fałat 
osiadł w Bystrej na stałe, osławiając tę niewielką uzdrowiskową miejscowość. Przez blisko 
dwadzieścia lat, artysta odbywał ulubione studia en plein air, dając się oczarować beskidzkiej 
naturze. Z tego okresu pochodzi wiele pejzaży, wśród nich liczne, pożądane przez stołeczną 
klientelę, kompozycje zimowe, tzw. fałatowskie śniegi. Zachowana jest korespondencja 
Jadwigi Wołoszynowskiej, zajmującej się sprzedażą prac artysty, w której donosi: Każdy 
prawie nabywca chce mieć „Śnieg” i tylko śnieg, każdemu obiecuję i notuję sobie, a tu 
śniegów nie ma i nie widać ich, więc teraz bardzo proszę Drogiego Pana, coś koniecznie mi 
przysłać pocztą (List J. Wołoszynowskiej do J. Fałata, 15 lutego 1914, MBB/H-FJ/1498). 
Sam artysta uważał pejzaż zimowy za wdzięczny temat. W liście do córki pisał: Mamy w tej 
chwili wspaniała zimę. Śnieg całą noc padał i pejzaż robi się przecudny i tylko czatować 
trzeba na pierwszy promyk słońca, aby malować (List J. Fałata do córki, 12 października 
1927, MBB/H-FJ/1350). Do ulubionych motywów malarskich Fałata, które wielokrotnie 
czynił bohaterami swoich kompozycji, były dolina z wzniesieniem Klimczoka i grzbiety górskie 
Skalitego i Skrzycznego. Bystrej malarz pozostał wierny do końca życia, pozostawiając po 
sobie duży dorobek artystyczny.
 Lista motywów plenerowych, po jakie sięgał jest dość duża. Jest ona efektem nie tylko 
ciekawości świata i wrażliwości na jego walory, zamiłowania Juliana Fałata do podróżowania 
w „towarzystwie” pędzla, kasety z farbami i jakiegoś malarskiego podłoża, ale także wyrazem 
wytrwałego dążenia do utrwalania potęgi i zmienności form krajobrazowych oraz nastrojów 
natury 

(I. Purzycka, Julian Fałat. Życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153).
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13
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Lirnik

pastel, tektura, 97,5 × 67,5 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d: T. Axentowicz

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

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

Lirnik i dziewczyna  
źródło: Lwowska Narodowa Galeria
Sztuki im. Borysa Woźnickiego; http://www.
pinakoteka.zascianek.pl/Axentowicz/Images/
Lirnik_i_dziewczyna.jpg

Postać lirnika ukraińskiego – wędrownego ludowego śpiewaka obdarzonego mocą przepo-
wiadania przyszłych wydarzeń i sławiącego bohaterskie dzieje, grającego na lirze korbowej 
lub teorbanie – wpisuje się w obraz  „matki Ukrainy” . Lirnik, natchniony wieszcz, pojawił 
się w polskiej literaturze romantycznej. Wielokrotnie uwieczniany w malarstwie rodzajowym. 
Axentowicz po raz pierwszy wprowadził  go do „Panoramy Racławickiej”, malowanej w 1894 r.  
Jak słusznie zauważył Waldemar Okoń „w grupie modlących się pod krzyżem o zwycięstwo 
postaci obok starca – konfederata umieszczono „dida” lirnika, klęczącego na czele tej 
grupy, co ze względu na skalę dzieła i towarzyszące mu konteksty narodowo-patriotyczne 
jest niewątpliwe formą uwiecznienia trwającej przez cały XIX wiek tradycji (Waldemar Okoń, 
Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. Wrocław 1992, s. 18;  A.Król, 
B.Deptuła, Teodor Axentowicz. Ormianin polski, PGS Sopot 2014, str.60).  Axentowicz 
w swojej twórczości powracał do tematu lirnika – znany jest m. in  obraz z około 1900 r.: 
„Lirnik i dziewczyna” (olej, tektura. 60,5 x 49,8 cm; ze zbiorów Lwowskiej  Narodowej  
Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego). W prezentowanej pracy urzeka niezwykła dbałość 
o szczegóły w połączeniu ze swobodą malarską przedstawienia.
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14
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przy wozie

akwarela, papier, 15 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A.Setkowicz

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

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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15
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przy studni

akwarela, papier, 15 × 30 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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16
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Główka dziecka

ołówek, papier, 22 × 13 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

17
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Klęczący mężczyzna  
i szkice twarzy

ołówek, papier, 22 × 16,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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18
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Studia lichtarza, łyżeczki, 
rysunek satyryczny głowy 
mężczyzny z profilu

ołówek, papier, 16,5 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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19
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Park w Lusławicach, ok. 1927 r.

kredka, karton, 59 × 79 cm
sygn. p. d.: JMalczewski
na odwrocie okrągły stempel ZE ZBIO-
RÓW MARII MALCZEWSKIEJ
na odwrocie nalepki wystawowe: 
Jacek Malczewski, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, 1.10.2004–
23.01.2005 r. z opisem pracy

Wystawiany:
Samotny wędrowiec Jacek Malczewski, 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
22 października 2002 – 15 lutego 2003

Jacek Malczewski, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, 1.10.2004 
– 23.01.2005 r.

Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Mona-
chium, w Paryżu, w Orońsku, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013

Reprodukowany i opisywany:
Samotny wędrowiec Jacek Malczewski, 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 
22 października 2002 – 15 lutego 2003, 
s. nlb.

Jacek Malczewski (1854–1929) w 150 
rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci, 
katalog wystawy pod. red. Zofia Posia-
dała, Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, Radom 2004, kat. I/62, 
s. 74

Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Mona-
chium, w Paryżu, w Orońsku, katalog 
wystawy pod. red. Anny Król, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013, opis. kat. 
poz. 38

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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20
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Nimfa i satyr, 1919 r.

gwasz, pastel, tektura, 46 × 68 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Sich 919

Kazimierz Sichulski nadał postaci satyra 
rysy artysty Leona Wyczółkowskiego. 
Analogiczna kompozycja z 1921 roku 
znajduje się w zbiorach Muzeum Karykatury 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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21
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Kobieta w kapeluszu

ołówek, kredka, papier, 8,5 × 8 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

 
22
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Drzewa, 1915 r.

ołówek, tusz, papier, 24,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
dat. p. d. 31.VII. 915

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edukację artystyczną kontynuował w akademii monachijskiej w latach 
1890–93 u O. Seitza oraz w prywatnej pracowni Ažbego (studiował tam m.in. z E. Okuniem i M. Trzebińskim). Uczył się również w Wiedniu 
oraz w szkole artystycznej we Wrocławiu w latach 1893–96. Na stałe mieszkał w Warszawie, gdzie wystawiał w TPSP z ugrupowaniem 
artystycznym Pro Arte. W 1921 roku został profesorem w nowopowstałej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona w Warszawie. Był 
pejzażystą, malarzem aktów, ciekawych widoków miejskich oraz scen rodzajowych. Niezwykle cenne są widoki miast – Gdańska, Krakowa, 
Lublina – przedstawiające zabytki architektury oraz miejskie zaułki z dokumentacyjną dokładnością. Sawiczewski był również doskonałym 
portrecistą, dzięki wnikliwej obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najciekawsze cechy osobowe. Jako rysownik współpracował 
z Tygodnikiem Ilustrowanym; ilustrował też książki dla wydawnictw lwowskich.
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23
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Projekt dla kościoła w Turku

rysunek piórkiem, papier, 33,5 × 21 cm

Pochodzenie:
Zbiory rodziny artysty.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku 
wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 roku, 
gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim oraz 
Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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24
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Czarcik z Jankówki

ołówek, papier, 12,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
opisany u dołu: Czarcik z Jankówki

Proweniencja:
Zbiory rodziny artysty.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 500 zł

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

W latach 1907–1918 Mehoffer dzielił swój czas między krakowskim mieszkaniem a dworkiem 
w Jankówce. To w tym miejscu, urządził swój pierwszy, tarasowy  ogród, tam przyjeżdżało towarzystwo 
malarsko-literacko-muzyczne tam wreszcie wychowywał się jego syn, Zbigniew. Ale również było miejsce 
w którym doskonale czuły się kochane przez rodzinę Mehofferów zwierzęta w tym ulubiony, czarny kot 
Czarcik, częsty model w pracach artysty. Sama Jankówka, odremontowany XVIII-wieczny modrzewiowy 
dwór, również stała się tematem jego prac. Namalował tam swoje słynne inspirowane arkadyjskim 
otoczeniem prace olejne m.in. „Słońce majowe” z 1911 r. (Muzeum Narodowe w Warszawie) czy 
„Czerwoną parasolkę” z 1917 r. (Muzeum Narodowe w Krakówie).

Jadwiga i Józef Mehofferowie z kotami
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie;  
http://blog.mnk.pl/duzo-ladnych-chwil-sie-przebylo/

Jadwiga Mehofferowa z kotem na głowie
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie;  
http://blog.mnk.pl/duzo-ladnych-chwil-sie-przebylo/
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25
Stanisław Kubicki
(1889 Ziegenhain – 1942 Berlin)

Kwiaty, 1931 r.

węgiel, papier, 30 × 22 cm 
w świetle passe-partout 
dat. p. d.: 24.V.31

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, grafik i poeta, mąż artystki Margarete Schuster. Uzyskał wszechstronne wykształcenie 
z nauk przyrodniczych, architektury i sztuki studiując w Königliche Kunsthochschule. Całe 
jego życie i kariera twórcza oscylowały pomiędzy dwoma ośrodkami – Berlinem i Poznaniem. 
Kubicki wraz z żoną byli ważnymi łącznikami pomiędzy niemiecką grupą artystyczną Die 
Aktion a polskim ugrupowaniem Bunt, do którego od początków jej istnienia należeli jako 
współzałożyciele. Twórczość Kubickiego przechodziła transformację od ekspresjonizmu w kie-
runku abstrakcjonizmu. W początkowej stylistyce obwodził obiekty wyrazistą linią, stosował 
uproszczoną, kanciastą formę i kontrastowo zestawiał czerń z bielą, w późniejszym okresie 
jeszcze bardziej modyfikował przedmioty realne, będące punktem wyjścia do abstrakcyjnej 
formuły. Lata 1926 – 1933 zaowocowały powstaniem dużych cykli prac poświęconych faunie 
i florze, które według krytyki ocenione zostały jako kontynuacja eksperymentów formalnych 
zapoczątkowanych przez Franza Marca i Lyonela Feiningera. Dorobek artystyczny Kubickiego 
został skatalogowany przez jego syna i obejmuje 340 dzieł.
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26
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwiaty

piórko, tusz, papier, 30 × 16 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem u dołu: StKamocki

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

27
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studia kwiatów

ołówek, papier, 31 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout

opisany ołówkiem l. g.: MAI oraz p. g.: 
biały (podkreślenie) z różowym/kremowym

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Sta-
nisławskiego. 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, Po-
dola, 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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28
Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Portret kobiety

ołówek, karton, 23,2 × 15,6 cm 
verso: rysunek drzew

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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29
Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Ruiny zamku

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
karton, 15,6 × 23,2 cm
sygn. l. d.: WT
verso: drzewa nad rzeką (ołówkiem)

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium, 
a także w Akademii Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. 
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko 
artystyczne przełomu wieków.
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30
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Jodły w śniegu (Pejzaż zimowy), 
ok. 1910–14

akwarela, papier, 73 × 103 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: W.Skoczylas

Reprodukowany:
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas 
(1883–1934), Warszawa 2015, poz. 26, 
s. 279

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

W latach 1900–4 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę grafiki artystycznej 
w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”. Początkowo 
uprawiał rzeźbę i malarstwo, a w późniejszym czasie poświęcił się grafice wypracowując 
własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego drzeworytu. Stworzył 
ok. 200 drzeworytów i ok. 100 rycin wykonanych innymi technikami. Po 1920 roku 
powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie a także malownicze 
widoki z włoskich podróży do Toksanii.
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31
Tadeusz Mróz-Łękawski
(1905 Kraków – 1942 Oświęcim)

Prymulki

akwarela, karton, 66 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T. Mróz Łękawski

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 000 zł

Malarz, absolwent Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, zmarły 
tragicznie podczas egzekucji w obozie w Auschwitz. W latach 1926–1932 i następnie 
1936–1937, studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uczył się warsztatu, 
za wzór mając takich artystów-pedagogów jak Stanisław Kamocki, Władysław Jarocki, 
Teodor Axentowicz, Ignacy Pieńkowski, a także Wojciech Weiss. W trakcie trwania edukacji 
był wielokrotnie nagradzany – w 1932 r. otrzymał stypendium z programu dotacyjnego 
Funduszu Kultury Narodowej. W swojej twórczości podejmował się różnych gatunków 
malarskich: od martwych natur, poprzez bliskie mu malarstwo pejzażowe z okolic Podhala, 
widoki Krakowa, aż po portrety. Brał czynny udział w wystawach organizowanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Lwowie.  
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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.

32
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Kwiaty

akwarela, gwasz, papier, 23,5 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: EErb

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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33
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Zarośla

akwarela, ołówek, papier, 8,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 100 – 1 300 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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34
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Ptaszek

akwarela, papier, 6 × 10 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 900 – 1 400 zł
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35
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret kobiety

litografia, papier, 27 × 22,5 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Kramstyk

Analogiczna grafika reprodukowana: 
Roman Kramsztyk 1885–1942: wystawa 
monograficzna, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, luty-marzec 1997, red. Renata 
Piątkowska, Magdalena Tarnowska, poz. 
51, s. 230

Analogiczna, do oferowanej na aukcji, 
grafika znajduje się w zbiorach Żydowskiego 
Instytutu Historycznego (nr inw. A-1035/2). 
Podobieństwa w fizjonomii pozwalają sądzić, 
że najprawdopodobniej ta sama modelka 
pozowała artyście do obrazu olejnego „Biała 
Murzynka”, wchodzącego w skład kolekcji 
moskiewskiego Muzeum im. Puszkina (por. 
Roman Kramsztyk 1885–1942: wystawa 
monograficzna, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, luty-marzec 1997, red. Renata 
Piątkowska, Magdalena Tarnowska, poz. 
152, s. 204).

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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.

Już od początków twórczości najważniejszym tematem dla Kramsztyka był człowiek. 
Z biegiem czasu portret (rzadziej kompozycje figuralne) zaczął zdecydowanie 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 Wschodu: Chińczyków i Japończyków.

Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’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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36
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Matka z dziećmi

pastel, tektura, 45 × 60 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Jean Peské

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

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

Na twórczość Jeana Peske składa się szeroki wachlarz tematów, jednak wśród nich na 
pierwszy plan wysuwają się dwa obszary plastycznej wypowiedzi. Pierwszym z nich bez 
wątpienia jest malarstwo pejzażowe, w którym dominantę stanowiły przedstawienia drzew 
i lasów, rozsławiając artystę pod przydomkami „la poète des arbres” oraz „ forestier de la 
peinture”. Drugim – pełne ciepła sceny afirmujące macierzyństwo: przeważnie przedstawienia 
matki karmiącej niemowlę, ale również wizerunki matki i dziecka w czułej relacji podczas 
zwykłych czynności dnia codziennego. Częstokroć w tych scenach rodzajowych portretował 
swoją własną rodzinę na tle scenerii ogrodowej. Oferowany na aukcji pastel stanowi har-
monijne połączenie umiłowania artysty do notowania wrażeń plenerowych i emocjonalnej 
wrażliwości malarza na piękno tchnące z kadrów życia rodzinnego. Całość okraszona jest 
żywą, śmiałą paletą barwną, dobitnie świadcząc o świetnym warsztacie Peske jako kolorysty.
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37
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Siedząca (praca dwustronna)

technika mieszana, papier, 56 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: l.gottlieb
na odwrocie szkic z przedstawieniem 
siedzącej kobiety

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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38
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Rybacy

akwarela, papier, 41 × 56 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: H.Epstein

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 500 – 7 000 zł

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

39
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Port

akwarela, papier, 41 × 56 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: H.Epstein

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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40
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie

technika mieszana, papier, 33,5 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H.Epstein

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

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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41
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Drzewa

akwarela, papier, 43 × 51 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: H.Epstein

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

(…) Peske wprowadza nas do innego świata – natury kojącej i bujnej. Mało 
u nas znany ten artysta, talentem swym i pracą zdobył bez hałasu i tamtamu 
reklamy stanowisko bardzo wybitne. Skalę twórczości ma niezwykle rozległą: 
kompozycje, pejzaż, portrety, martwe natury, akwaforty i projekty dekoracyjne 
z użyciem najróżniejszych technik malarskich, które opanował po mistrzowsku. 
Jest kontynuatorem tradycji wielkiego malarstwa (szkoły barbizońskiej) pierwszej 
połowy XIX wieku, które wzbogacił zdobyczami kolorystyki impresjonistycznej. 
Szczęśliwa ta kombinacja świetnego rysunku z bujną, ale w karbach utrzymaną 
paletą [oraz] ujęciem plastycznym i mocnym tematu, w który głęboko się wczuwa, 
stanowią istotną a niepowszednią oryginalność naszego rodaka.

E. Woroniecki, Artyści polscy w paryskim salonie [Jesiennym],
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, półr. I, s. 100

Natura jest głównym źródłem jego natchnienia. Wywdzięczając mu się za jego 
szczerą żywiołową miłość, nie ma dlań tajemnic. Szeroki jej oddech przenika potęż-
nym swym rytmem całą jego twórczość. Surowe stoki gór niebotycznych i zielone 
doliny usiane sadybami ludzkimi, trud ciężki rolników wśród nieprzemierzonych 
przestrzeni pól żyznych i winnic, przekleństwo wertepów pustynnych, skromne 
chatki wiejskie w cieniu monumentalnych zabytków przeszłości, nieba otchłanie 
błękitne i pod nawałnicą siwych chmur dzikie piękno poszarpanych wybrzeży 
oceanu… każdy jego pejzaż dyszy prawdą i życiem. Artysta nie daje się skusić 
łatwą malowniczość widoków panoramicznych. Chętnie wybiera tematy proste, 
codzienne, ale o typie trwałym i mocnym.

E. Woroniecki, Jan Peske. Mistrz drzew i świątyń, „Tęcza” 1929, z. 12, s. 5–7

Peske należy do najpopularniejszych we Francji neoimpresjonistów. Jego notatki, 
szkice, rysunki zdradzają wiele dowcipnej obserwacji, sprawności w układzie 
obrazu, znaczne wirtuozostwo w operowaniu skrótami kompozycyjnymi. Posiada 
on bardzo biegłą pisownię plastyczną; szczęśliwie skombinowanymi znakami 
i dobrze rozmieszczonymi plamami notuje pełne słonecznego wesela nastroje.

A. Basler, Salon Jesienny w Paryżu. II (Udział artystów polskich),
„Literatura i Sztuka” 1909, nr 32 (dod. Do nr. 546 „Nowej Gazety”), s. 3

42
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Willa w ogrodzie

pastel, papier, 55,5 × 77 cm 
w passe-partout
sygn. l. d.: Peské

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 28 000 – 30 000 zł
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43
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Bar micwa

tusz, papier, 23 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 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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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.

44
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Nad wodą

kredka, papier, 60 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Peské.

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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45
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Chłopiec z harmonią 

miękki werniks, papier, 16,5 × 10,7 cm 
(odcisk płyty), 21,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi z albumu „La porte 
Lourde. Poémes en prose de René 
Morand, dessins hors-texte par Eugéne 
Zak” wydanej w Paryżu w 1929 roku 
przez Galerie Zak.

Grafika reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 8, 
s. 221

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

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu 
artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz 
kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. 
Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał sangwinowe 
rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej 
atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych i zrytmizowanych 
sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień był arkadyjski 
pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze 
sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.
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Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.

46
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Chłopiec ze skrzypcami

litografia, papier, 33 × 25 cm  
(odcisk płyty), 34 × 26,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Kanelba

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 2 000 – 3 500 zł
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47
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Modlący się Żyd

olej, papier, 25,5 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. g.: J.Zucker

Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 38.

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

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



69AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

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.

48
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Kamieniarze

pastel, papier, 31 × 48 cm 
w świetle passe-partout
l. d. pieczątka: ATELIER |PESKE

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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49
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Portret mężczyzny w kapturze

akwarela, tusz, papier, 34 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. g.: J.Zucker

Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 152.

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

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł w Pa-
ryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. wyjechał 
do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamieszkania. 
Odbył szereg podróży, m. in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.
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50
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Pijący z bukłaka

akwarela, kredka, papier, 36 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem śr. l.: J.Zucker

Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 44.

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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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.

51
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Martwa natura

gwasz, papier, 52 × 40,5 cm
sygn. u góry: (…) Weingart

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie, 
Paryżu i Londynie. Edukację artystyczną rozpoczął w Polsce. Od 1916 r. kontynuował naukę 
u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Düsseldorfu. W 1918 r. 
związał się z łódzką grupą żydowskich artystów Jung Idysz. W 1920 roku wyjechał do 
Berlina, gdzie wszedł w krąg artystów skupionych wokół awangardowego czasopisma „Die 
Aktion”. Początkowo tworzył wielofigurowe obrazy wpisujące się w nurt symbolicznego 
ekspresjonizmu. Często podejmował też wątki biblijno-talmudyczne i opracowywał tematy 
zaczerpnięte z żydowskiego folkloru. Z czasem, pod wpływem kubizmu, zaczął tworzyć 
przestylizowane kompozycje figuralne, nie rezygnując jednak z wątków narracyjnych. Na 
początku lat 30. nasiliła się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania 
form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Düsseldorfie, co zaowocowało 
kontaktem z Paulem Klee. W latach 30. przemieszczał się między Francją a Polską. W 1940 
wstąpił w szeregi formującej się we Francji armii polskiej. W 1943 osiedlił się w Londynie. 
W latach 40. powrócił do formuły wielkoformatowych obrazów figuralnych z lat 20., do 
wymownych gestów, wyszukanych póz i typizacji postaci. Twórczość Adlera prezentowana 
była na wielu indywidualnych wystawach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Londynie, 
Nowym Jorku, Edynburgu i Wuppertalu. Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał techniki 
graficzne, rysunek i akwarelę.

52
Jankiel Adler
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/
Anglia)

Postać, 1947 r.

gwasz, papier brązowy, 61 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Adler47.

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych 
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy 
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. 
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. 
Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmo-
wał się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich czasopism. 
Owocem podróży artysty są m.in. prace ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione 
obecnością kobiet w bretońskich strojach, najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, 
czy też pomagających przy rozładunku łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność 
barw; emanują one nastrojem ciszy i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.

53
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Nad wodą

akwarela, papier, 35,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Władysław Wankie

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 – 9 500 zł
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Artystka malarka, najmłodsza córka malarza Józefa Chełmońskiego, która jako jedyna 
z czterech córek artysty poszła malarskimi śladami swego ojca. Swój artystyczny debiut 
Chełmońska miała w 1913 roku, kiedy to pokazała swoje prace na wystawie w TPSP 
w Warszawie. Rok później wyjechała do Paryża, gdzie rozpoczęła studia w École des Beaux – 
Arts. Jednocześnie pobierała nauki w pracowniach Maurice’a Denisa i Andre Lhote’a. W tym 
samym czasie studiowała historię sztuki na paryskiej Sorbonie. Brała udział w wystawach 
organizowanych przez Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu. W 1920 roku Chełmońska 
powróciła do Polski i zamieszkała w Warszawie. Nadal uczestniczyła w paryskich wystawach; 
artystka miała dwie wystawy indywidualne: w Galerii Zborowskiego (1927) i Galerie Drouet 
(1931). Na początku lat 30-tych przeniosła się do Poznania. W 1933 roku wraz z artystą 
Wacławem Taranczewskim utworzyła poznański oddział Związku Polskich Artystów Plastyków. 
W czasie okupacji została zmuszona do wyprowadzki z Poznania i osiadła w Gierczycach, 
a następnie w Sandomierskiem. Po wojnie artystka powróciła do Poznania, gdzie pracowała 
w Państwowej Wyższej Szkole Operowej i Państwowej Wyżej Szkole Muzycznej (1947–1962), 
wykładając kostiumologię i charakteryzację. Twórczość artystyczna Chełmońska to przede 
wszystkim portrety, pejzaże, martwe natury. Artystka posługiwała się różnymi technikami.

54
Wanda Chełmońska
(1891 Warszawa – 1971 tamże)

Zwiastowanie – dyptyk:

Anioł

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
60 × 47 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Chełmońska

Matka Boska

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
59 × 46 cm w świetle passe-partout
sygn. p. g.: WChełmońska

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł
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55
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Hucuł na koniu

akwarela, papier, 33,5 × 24,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. g.: F. Pautsch
na odwrocie papierowa nalepka z opisem 
pracy: 441–4-60/Pautsch/Hucuł/na koniu

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-
kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego 
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną 
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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W latach 1902–1906 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera i L. Wy-
czółkowskiego, a następnie w Akademie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. 
przebywał na stypendium we Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. został profesorem na krakowskiej ASP, 
a także redaktorem naczelnym czasopisma „Sztuki Piękne” oraz prezesem krakowskiego 
TPSP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także organizował pokazy sztuki polskiej 
za granicą. Malował pejzaże, portrety a przede wszystkim sceny inspirowane folklorem 
Huculszczyzny i Podhala. Tematyka morska pojawia się w twórczości Jarockiego niezwykle 
rzadko. Z plenerów na Krymie pochodzą znakomite, barwnie i ciekawie kadrowane widoki 
skał i brzegów, prezentowane z wielkim sukcesem na wystawach TPSP. Kolejne fascynacje 
marynistyką przypadają na 1911 rok, kiedy to podczas pobytu stypendialnego w Wenecji 
malował akwarelą i rysował pastelami studia pejzażowe miasta i laguny. Natomiast w latach 
1922–1926, podczas wakacyjnych pobytów we wsi Tupadły pod Rozewiem, malował 
portrety a także sceny z życia rybaków.

56
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Biwak cygański, 1923 r.

akwarela, papier, 38,5 × 60 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wład. Jarocki/1923.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909 – 1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie

57
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Dziewczyna w niebieskiej 
chuście

pastel, papier, 49,5 × 34 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.

58
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Dziewczynka w chuście, 1910 r.

akwarela, papier, 63 × 43,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Teod. Grott 910
na odwrocie papierowa nalepka TPSP 
w Krakowie z opisem pracy

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.

Sportretowana to Ata Zakrzewska znana krakowska piękność i sławetna muza Axentowicza. 
Artysta portretował ją wielokrotnie – m.in jako femme fatale w jego najsłynniejszych reali-
zacjach „Rudowłosa” (około 1899 r, MNK) czy zmysłowa „Wiosna” (około 1900 r., MNP). 
W grafice pojawiła się  również na wcześniejszym projekcie okładki pierwszej wystawy  
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, która miała miejsce w krakowskich sukiennicach 
w 1897 r. oraz na kolejnej okładce trzeciej wystawy. Dzięki tym projektom „główka” Zakrzew-
skiej stała się znakiem rozpoznawczym „Sztuki”. Grafika plakatowa i ilustracyjna uprawiana 
przez Axentowicza wyraźnie podporządkowana była jego podstawowym zagadnieniom, 
jakim był portret kobiecy i tak zwane „główki”, których kolejne wersje wprowadzał do 
plakatów i ilustracji. 

(S. Krzysztofowicz-Kozakowska Teodor Axentowicz 1859–1938,  
[katalog wystawy] Kraków 1998, s.22)

59
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Plakat II Wystawy Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”,  
1898 r.

litografia barwna, papier, 98 × 68 cm 
w świetle ramy
sygn. na płycie w p. g.: A w okręgu
Odbito w Krakowie, w Zakładzie Litogra-
ficznym Aureliusza Pruszyńskiego.

Grafika opisana i reprodukowana:
Teodor Axentowicz 1859–1938, [katalog 
wystaw] Kraków 1998, kat. V.4.
Koniec wieku. Sztuka polskiego moderni-
zmu 1890–1914, Kraków 1996, s. 29;
Zawsze Młoda! Polska. Sztuka ok. 1900, 
Kraków 2012 (na okładce katalogu wysta-
wy w Muzeum Narodowym w Krakowie).
Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2014, 
s. 93.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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Malarz związany z Krakowem, zrzeszony w Związku Zawodowym Polskich Artystów Plastyków. 
W obszarze zainteresowań artysty były motywy orientalne – malował egzotykę z terenów Turcji 
i Egiptu. Prace Chlebowskiego były eksponowane na wielu wystawach, wśród których 
wyszczególnić można udział w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. 
oraz w tym samym roku prezentację obrazów pod hasłem „Panorama Wschodu” podczas 
ekspozycji zorganizowanej w Krakowskim Domu Artystów.  W zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie znajdują się dwie prace artysty: Mleczarnia turecka oraz Wnętrze meczetu 
Hagia Sophia.

60
Wiktor Poraj-Chlebowski
(1877–1943 Kraków)

Szkicownik z lat 1902–1903

32 strony oraz 5 luźnych arkuszy, różne 
techniki (ołówek, akwarela, tusz, kredki), 
papier, 19 × 24,5 cm (wymiar pojedyn-
czej kartki).
Sygnatura artysty na pierwszej stronie 
szkicownika; niektóre z kart sygnowane 
i datowane.

W szkicowniku znalazły się liczne szkice 
portretów, zwierząt, architektury, studia 
z natury, często wzbogacone autorskimi 
zapiskami, komentarzami, poezją. 

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Okładka szkicownika
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61
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje ludowe ze Lwowa – 
plansza nr 12, 1939 r.

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 50 × 39,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie śr. d.: Z. Stryjeńska na 
odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWEDZIC-
KI 1939

Praca pochodzi z Teki: 
Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ Costumes. 
With introduction and notes by Thadee 
Seweryn, Curator of Ethnographical Mu-
seum in Cracow, Nice 1939. Published by 
C. Szwedzicki

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

62
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 36

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz)
sygn. na płycie śr. d.: Z. Stryjeńska 
na odwrocie: COPYRIGHT BY 
C. SZWEDZICKI 1939

Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, 
Polish Peasants’ Costumes. With intro-
duction and notes by Thadee Seweryn, 
Curator of Ethnographical Museum 
in Cracow, Nice 1939. Published by 
C. Szwedzicki

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 500 – 3 000 zł
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63
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Łowicz

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
54,5 × 38 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Z. STRYJEŃSKA, opisany 
u góry: ŁOWICZ

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

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz Jana 
Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że w tym, 
czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska przebrała się za 
mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. 
Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej 
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym 
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów 
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego 
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu 
oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci 
historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje 
artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.
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64
Zygmunt Wierciak
(1881–1950)

Most podgórski, 1937 r.

akwarela, gwasz, kredki, papier, 
17,5 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Zygmunt Wierciak./
Kraków, 1937 oraz autorsko opisany 
l. d.: Most podgórski łączący/Kraków 
z Podgórzem. Zburzony w 1900.

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

Zygmunt Wierciak w 1900 ukończył studia na Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1931 uczestniczył w Salonie Jesiennym w Grand Palais w Paryżu, którego tematyką była 
plastyka teatralna (już od pierwszych lat XX wieku tworzył scenografie dla teatru miejskiego 
im. Słowackiego Krakowie). W 1939 brał udział w Wystawie Współczesnej Sztuki Religijnej 
w Krakowie zorganizowanej przez Sekcję Artystów i Plastyków Religijnych im. Brata Alberta 
(znanych jest wiele realizacji sztuki religijnej artysty z tego okresu). Jego prace znajdują się 
Muzeum Uczelnianym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obok sztuki religijnej ważną 
rolę odgrywały w twórczości Wierciaka sceny batalistyczne, w których zauważalne są wpływy 
malarstwa Kossaków. Wiele miejsca w jego twórczości zajmują tematy krakowskie, a także 
satyryczne. Obok Jana Gumowskiego z naukową dokładnością dokumentował kształt i życie 
dawnej stolicy Polski. Jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa.



91AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

Rysownik, twórca karykatur, rzeźbiarz. Wydawca pism satyrycznych „Rogaty” i „Karykatury”. 
Stworzył kilka tek graficznych, z których szczególne uznanie zdobył Album karykatur Marszałka 
J. Piłsudskiego. Miał dwie wystawy indywidualne w Krakowie w latach 1932 i 1934.

65
Gustaw Rogalski
(1887 Tarnopol – 1939 Kraków)

„A Kaśka na tronie”, 1927 r.

tusz, akwarela, papier, 28,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: GUSTAW ROGAL-
SKI/927 oraz opisany l.d.: „a Kaśka na 
tronie!/w złocistej koronie!

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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Malarz i grafik, syn malarza Arthura Nikutowskiego.  Studiował malarstwo w Akademii 
w Düsseldorfie u Johanna Petera Theodora Janssena i Eugena Dückera.  W 1899 roku 
zamieszkał już na stałe w Kaub nad Renem. Tutaj znalazł wiele inspirujących motywów, 
które zaowocowały całym szeregiem nastrojowych przedstawień krajobrazów znad Renu 
i jego dopływów, a także widoki portów, wsi i miast. Niktuotwski świetnie operował tech-
nikami malarskimi, zarówno olejem jak i pastelem i akwarelą. Jego prace odznaczają się 
charakterystycznym wykorzystaniem przez artystę brunatnej palety barw. Artysta swoje prace 
prezentował między innymi na Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki w 1909 r., oraz Wielkiej 
Wystawie Sztuki w Dusseldorfie w 1911 r. Jego prace malarskie i graficzne znajdują się 
m.in. w zbiorach muzeów w Düsseldorfie, Freiburgu i Wiesbaden. 

66
Erich Nikutowski
(1872 Düsseldorf – 1921 Kaub)

W porcie

akwarela, papier, 29 × 43 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: E.NIKUTOWSKI

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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67
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Autoportret, ok. 1943 r.

akwarela, papier, 19,5 × 16,3 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi ze szkicownika z autopor-
tretami artysty. Akwarela była malowana 
w Zakopanem w 1943 r.
Na odwrocie kopia oświadczenia Piotra 
Pochwalskiego z dnia 24 listopada 1987 
roku w Krakowie z opisem pracy.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.

68
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret Heleny Mond, 1937 r.

pastel, płyta, 100 × 70 cm
sygn. i dat. l. g.: W. Wodzinowski/1937
na odwrocie dwie pieczęcie składu 
magazyny przyborów malarskich R.Alek-
sandrowicza w Krakowie na ul. Basztowej 
11 w Krakowie.

Portret żony Bernarda Stanisława Monda 
(1887–1957) – generała brygady Wojska 
Polskiego, uczestnika walk o niepodległość 
Polski w wojnie polsko-ukraińskiej, polsko-
-bolszewickiej i w 2 wojnie światowej 
(podczas kampanii wrześniowej dowodził 
6 Dywizją Piechoty, bronił „korytarza 
pszczyńskiego” na który nacierała niemiecka 
5 Dywizja Pancerna).
Helena Mond z domu Witowska pro-
wadziła niezwykle otwarty dom będący 
również schronieniem dla potrzebujących. 
Gościła również wielu artystów i malarzy. 
W 1943 roku została aresztowana i roz-
strzelana wskutek donosu w rodzinnej willi 
Zofiowce w Zakliczynie nad Dunajcem.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł
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W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku 
i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził tam 
własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem 
Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 30. 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.

69
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Bezlistne drzewa w sadzie

akwaforta, papier, 18 × 18,5 cm  
(odcisk płyty), 19,5 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. u dołu ołówkiem: Jan Rubczak

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

70
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Uliczka

sucha igła, papier, 15 × 19,5 cm  
(odcisk płyty), 16 × 20 cm  
w świetle passe-partout
sygn. u dołu ołówkiem: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie 
i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego 
malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa 
skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później 
nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych 
natur z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.

71
Wojciech Weiss

(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Widok na 
kościół 

O.O. Paulinów 
na Skałce 

w Krakowie

piórko, tusz, papier, 
20 × 29 cm  

w świetle  
passe-partout

sygn. ołówkiem 
l. d.: WW

cena wywoławcza: 
1 000 zł •
estymacja: 

2 000 – 2 500 zł

72
Wojciech Weiss

(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Most

tusz, papier,  
20 × 28 cm  

w świetle  
passe-partout

sygn. l. d.: WW

cena wywoławcza: 
1 000 zł •
estymacja: 

2 000 – 2 500 zł
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73
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 
Warszawa)

Pochód zbójników

drzeworyt, papier, 21,1 × 29,2 cm 
(odcisk płyty), 22,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi z książki Jana 
Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza 
w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław 
Skoczylas (1883–1934), Warszawa 
2015, poz. 163, s. 241

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

74
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 
Warszawa)

Zbójnicy pod zamkiem

drzeworyt, papier, 20,6 × 25,7 cm 
(odcisk płyty), 22 × 27 cm w świe-
tle passe-partout
Praca pochodzi z książki Jana 
Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza 
w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław 
Skoczylas (1883–1934), Warszawa 
2015, poz. 171, s. 242

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

W latach 1900–4 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
W 1910 r. wyjechał do Paryża gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, a w późniejszym czasie poświęcił się grafice wypracowując własny, 
oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego drzeworytu. Stworzył ok. 200 drzeworytów i ok. 100 rycin wykonanych innymi 
technikami. Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie a także malownicze widoki z włoskich 
podróży do Toksanii.
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75
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Zbójnik skaczący nad ogniem

drzeworyt, papier, 20 × 14,5 cm (odcisk płyty),  
22 × 16, 7 cm w świetle passe-partout

Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883–1934), 

Warszawa 2015, poz. 159, s. 240

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

77
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

W murowanej piwnicy

drzeworyt, papier, 20,9 × 15,1 cm (odcisk płyty), 22 × 17 
cm w świetle passe-partout

Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883–1934), 

Warszawa 2015, poz. 160, s. 240

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

76
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Scena miłosna

drzeworyt, papier, 22,5 × 16,5 cm (odcisk płyty), 
24 × 18 cm w świetle passe-partout
Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana:
Maryla Sitkowska, Władysław Skoczylas (1883–1934), 
Warszawa 2015, poz. 165, s. 241

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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78
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Pejzaż z dworkiem

akwarela, papier, 13,5 × 17 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: S. Gibiński
na odwrocie nalepka: „Sztuka”/Obrazy – 
Ramowania/KATOWICE/UL. ŚW. JANA 15

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1908 roku w ASP w Krakowie, pod kierunkiem Juliana 
Fałata i Leona Wyczółkowskiego. Artysta pracował przede wszystkim w technice akwareli, 
która posługiwał się po mistrzowsku. Motywy jakie pojawiały się w jego twórczości, to pełne 
swojskiego klimatu sceny rodzajowe, ukazujące m.in. rybaków podczas połowu, myśliwych na 
łowach, czy ludzi zmierzających w kierunku kościoła. Z wielkim upodobaniem umiejscawiał 
owe sceny w zimowej scenerii. Gibiński przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Swoje obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na 
wystawie grupy Niezależnych.
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79
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Zimą, 1924 r.

akwarela, papier, 47 × 56 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: S.Gibiński/1924.

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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80
Tadeusz 

Rybkowski
(1848 Kielce – 

1926 Lwów)

Wiejskie 
zabudowy, 

1887 r.

tusz lawowany, 
papier, 10 × 15 cm  

w świetle  
passe-partout

sygn. dat i opisany 
p. d.: (nieczytelnie) 
1887. TRybkowski

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja: 
1 000 – 2 000 zł

81
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Wiejska chata, 
1879 r.

piórko, tusz, papier, 
10,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. l. d.: 
(nieczytelnie)/
Przemyśl 1879/
Trybkowski

cena wywoławcza: 
500 zł
estymacja: 
1 000 – 2 000 zł
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W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszcz-
kiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. 
W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go 
tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał 
się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.

82
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Dworek, 1899 r.

piórko, tusz, papier, 9 × 14 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: (nieczytelnie)/1899/Tryb

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 2 000 zł
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83
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Wilanów, 1955 r.

akwarela, papier, 24,5 × 30 cm
sygn. i dat. l. d.: A.Międzybłocki 1955

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W czasie I wojny światowej przebywał na 
Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. 
Swoje prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów 
Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku miała miejsce indywidualna 
wystawa prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości 
przedstawiał widoki miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich 
zabytkowej architekturze.
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W latach 1902–1906 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera i L. Wyczół-
kowskiego, a następnie w Akademie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. przebywał 
na stypendium we Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz 
wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. został profesorem na krakowskiej ASP, a także redaktorem 
naczelnym czasopisma „Sztuki Piękne” oraz prezesem krakowskiego TPSP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace, a także organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. Malował pejzaże, 
portrety a przede wszystkim sceny inspirowane folklorem Huculszczyzny i Podhala. Tematyka 
morska pojawia się w twórczości Jarockiego niezwykle rzadko. Z plenerów na Krymie pochodzą 
znakomite, barwnie i ciekawie kadrowane widoki skał i brzegów, prezentowane z wielkim 
sukcesem na wystawach TPSP. Kolejne fascynacje marynistyką przypadają na 1911 rok, 
kiedy to podczas pobytu stypendialnego w Wenecji malował akwarelą i rysował pastelami 
studia pejzażowe miasta i laguny. Natomiast w latach 1922–1926, podczas wakacyjnych 
pobytów we wsi Tupadły pod Rozewiem, malował portrety a także sceny z życia rybaków.

84
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Widok na Kraków z Akademii 
Sztuk Pięknych, 1906 r.

akwarela, papier, 39 × 58 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Wład Jarocki 1906

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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85
Konstanty 
Brandel
(1880 Warszawa – 
1970 Paryż)

Pejzaż 
z Wielkopolski, 
przed 1935 r.

sucha igła, 
akwaforta, papier, 
16,4 × 22 cm (odcisk 
płyty), 17 × 23 cm 
w świetle  
passe-partout
w lewym dolnym 
okrągła pieczęć

cena wywoławcza: 
500 zł •
estymacja: 
1 200 – 1 600 zł

86
Konstanty 
Brandel
(1880 Warszawa – 
1970 Paryż)

Podlasie 
(Cmentarz 
Podlaski)

akwaforta, 
sucha igła, rylec, 
13 × 17,9 cm (odcisk 
płyty), 13,5 × 18,5  cm 
w świetle  
passe-partout
w prawym dolnym 
okrągła pieczęć

cena wywoławcza: 
500 zł •
estymacja: 
1 200 – 1 600 zł

W latach 1900–1903 studiował malarstwo w krakowskiej ASP, kształcąc się w pracowniach L. Wyczółkowskiego, 
J. Unierzyskiego i J. Mehoffera. W 1904 roku wyjechał do Paryża, gdzie pozostał i tworzył do końca swojego 
życia. W dziedzinie grafiki stał się niekwestionowanym mistrzem. Artysta tworzył głównie w technice akwaforty, 
akwatinty oraz suchej igły, czasem też wykorzystywał drzeworyt. Jego kompozycje, często niezwykle ekspresyjne, 
przybierały surrealistyczno-symboliczny charakter. Prace artysty znajdują się w licznych polskich i zagranicznych 
zbiorach, m.in.: w British Museum w Londynie, Muzeum Watykańskim i Bibliotheque Nationale w Paryżu.
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Znakomity rysownik i grafik. Całe swoje życie związany był z Glasgow. Malował architekturę, 
portrety jak i aktualne wydarzenia. Podczas I wojny światowej był oficjalnym malarzem 
wojennym miasta Glasgow. W listopadzie 1917 r. spędził trzy tygodnie we Flandrii w Belgii 
gdzie rysował trzy bataliony z Highland Light Infantry. Pod koniec 1918 r. spędził dwa mie-
siące we Francji gdzie rysował 51 Dywizję (m. in. Seaforth Highlanders, Gordon Highlanders 
i górali Argyll and Sutherlan). Wielu sportretowanych żołnierzy pochodziło z Glasgow. Około 
1925 roku podróżował po Polsce. Jego duża monograficzna wystawa odbyła The People’s 
Palace w Glasgow w 2014 r.

87
Frederick Arthur Farrell
(1882 Glasgow – 1935 tamże (?))

Odbudowa mostu w Warszawie 
(zniszczonego przez Rosjan 
w 1915 r.)

akwaforta, papier, 19,5 × 36 cm  
(odcisk płyty), 22 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu ołówkiem: Fred. A.Farrell

Widok zapewne powstał podczas jego 
podróży artystycznej po Polsce przed 
1925 rokiem. Owocem tej podróży była 
teka „Poland and Danzig Twelve Etchings” 
wydana w Londynie w 1925 roku, 
w luksusowym wydaniu w ograniczonym 
nakładzie 50 egzemplarzy.

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



108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

88
Felicja Pacanowska
(1907 Łódź – 2002 Rzym)

Szkice

tusz, kredka, ołówek, papier, 27 × 20 cm 
w świetle passe-partout
opisany l. g.: 13 – (nieczytelnie)

cena wywoławcza: 650 zł •
estymacja: 1 500 – 3 000 zł

89
Andrzej Jurkiewicz
(1907 Tłumacz – 1967 Warszawa)

Portret kobiety, 1946 r.

litografia, papier, 32,5 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Jurkiewicz oraz 
opisany l. d.: 1946 duży nakład „Głos 
Plastyków”

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

Artysta grafik i rysownik. Studia artystyczne odbył w Krakowie 
w ASP w pracowniach Wojciecha Weissa i Fryderyka Pautscha. 
Był autorem serii akwafort z przedstawieniami figuralnymi. Za 
serię grafik o tematyce sportowej otrzymał nagrody na konkursach 
olimpijskich kolejno w Londynie (1948) i Helsinkach (1952). Poza 
grafiką zajmował się również rysunkiem, ilustracjami, projektami 
okładek i ekslibrisami. Podręcznik „Metody grafiki artystycznej” 
z 1939 roku jest jego autorstwa.

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

90
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Czytająca

akwaforta, papier, 27 × 47 cm 
(28,5 × 48 w świetle passe-partout)
sygn. p. d.: Wojnarski (na płycie)

Grafika reprodukowana:
B.Lewińska-Gwóźdź, Jan Wojnarski 
(1879–1937), Malarstwo, grafika 
i rysunek., wyd. Bernardinum, Pelplin, 
2000, ilustr. 56

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 – 600 zł
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Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.

91
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Projekt plakatu – The Voarts – 
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 27,8 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic głowy psa

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 900 – 1 400 zł
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92
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice postaci (praca 
dwustronna)

ołówek, papier, 18,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 300 – 1 500 zł
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93
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Piszący list

ołówek, papier, 20 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 1 700 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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94
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studia kobiety w słonecznikach 
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 15,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 1 700 zł
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95
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Martwa natura

ołówek, akwarela, papier, 
27,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WW

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

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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96
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt leżący

akwarela, papier, 23,5 × 35,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: WW

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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97
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Kraków – krajobraz z mostem 
Dębnickim, 1930 r.

akwarela, papier, 27,5 × 37,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: ZPronaszko

Reprodukowany:
Helena Blumówna, Zbigniew Pronaszko, 
Arkady, Warszawa 1958, repr. I

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku 
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku przeniósł 
się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz Jacka 
Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz Włoch. 
W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę artystyczną 
Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. Jego twórczość 
związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. Artysta wielokrotnie 
wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. Od 1945 roku objął 
stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później w latach 1949–1950 
był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, między innymi 
w latach 1919 – 1920 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz w warszawskim 
teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.
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Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.

98
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż

akwarela, tusz, papier, 21 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: WW

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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99
Henryk Szadkowski
(1937–2013)

Akt

pastel, papier, 62,5 × 47,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: H.Szadkowski

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Artysta związany ze lwowskim środowiskiem. Swoje prace wystawiał w Salonie Sztuki 
Polskiej przy ul. Leona Sapiehy 9 we Lwowie. Specjalizował się w technice pastelu. Stworzył 
wiele kobiecych aktów charakteryzujących się subtelnością i delikatną kolorystyką, która 
w zmysłowy sposób podkreślała kobiecą urodę.
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W latach 1918–21 studiował w krakowskiej ASP u J.Mehoffera. W 1923 r. wyjechał do 
Paryża, gdzie uczył się malarstwa w Akademie Ranson pod kierunkiem nabisty – Maurice 
Denisa. W swoich obrazach nawiązywał do młodopolskiej tradycji szkoły krakowskiej. Był 
twórcą realizującym własne subiektywne wizje, które wyznaczyły ostrą granicę między nim 
a resztą ówczesnego pokolenia malarzy. Był biegłym rysownikiem, dobrym portrecistą a także 
pejzażystą. Tworzył symboliczne kompozycje zawierające wątki literackie.

100
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akteon, 1940 r.

olej, kredki, papier, 43 × 29,5 cm 
w świetle oprawy
dat. i sygn. p. d.: 1940.I.IV/Kasper Po-
chwalski; napis autorski u dołu: AKTEON

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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101
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Czytająca

tusz, akwarela, papier, 38,5 x 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WWeiss

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

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku 
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku przeniósł 
się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz Jacka 
Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz Włoch. 
W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę artystyczną 
Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. Jego twórczość 
związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. Artysta wielokrotnie 
wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. Od 1945 roku objął 
stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później w latach 1949–1950 
był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, między innymi 
w latach 1919 – 1920 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz w warszawskim 
teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.

102
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Akt

ołówek, papier, 28,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout

Proweniencja:
Praca ze spuścizny pośmiertnej po 
artyście pozostałej w jego krakowskiej 
pracowni.

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



122 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

103
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góral

pastel, papier, 49 × 62 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: St.Górski (częściowo zatarta)

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909 – 1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W czasie I wojny światowej przebywał na 
Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. 
Swoje prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów 
Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku miała miejsce indywidualna 
wystawa prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości 
przedstawiał widoki miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich 
zabytkowej architekturze.

104
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Na polowaniu, 1954 r.

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: A. Międzybłocki/1954

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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105
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Portret dziewczynki, 1926 r.

akwarela, papier, 68 × 47 cm  
w świetle passe-partout
sygn. monogramem: ER oraz  
dat. l. d.: 16 III 26

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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106
St. Rydygier
(XX w.)

Kwiaty w wazonie

akwarela, papier, 43,5 × 33,5 cm
sygn. p. d.: St. Rydygier

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 400 – 1 700 zł



126 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

W latach 1852–1859 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. W następnych latach 
często wyjeżdżał na plenery malarskie do Szwajcarii. W latach 1874–1875 Buchwald wziął 
udział w niemieckiej ekspedycji „Wenus” do Persji, Rosji i Turcji, w trakcie której wykonał 
liczne akwarele, które znalazły się w zbiorach Muzeum Śląskiego. Wśród kolekcjonerów 
dużym powodzeniem cieszyły się także obrazy olejne i akwarele z widokami Śląska, pejzażami 
Karkonoszy oraz Tatr.

107
Hugo Buchwald
(1836 Wrocław –1919 tamże)

Pejzaż

akwarela, papier, 26 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: Hugo Buchwald

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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108
Sowiński
(1 poł. XX w.)

Trzy kobiety, 1936 r.

akwarela, gwasz, papier, 44,5 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Sowiński/1936

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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109
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Drzewo

pastel, papier, 23,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Serafin

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

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. 
Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie 
zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.
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Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. 
Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie 
zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.

110
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Pejzaż z kopami, 1952 r.

pastel, papier, 30 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: W. Serafin 1952

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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111
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studium ułana Księstwa 
Warszawskiego

ołówek, papier, 19 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię
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112
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Umundurowanie oficerów 
5. regimentu huzarów 
francuskich 

tusz, akwarela, papier, 17,8 × 27,4 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Kamocki
napisy autorskie 

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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113
Artur Markowicz
(1872 Kraków –1934 tamże)

Rozmowa – postaci przy stole

pastel, papier, 25 × 52,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A.MARKOWICZ

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

Studiował w krakowskiej SSP m.in. u Jana Matejki, a następnie w Monachium i w Paryżu. 
Malował głównie pastelami – pejzaże, portrety, wnętrza, a przede wszystkim sceny rodzajowe 
z żydowskiej dzielnicy Krakowa. Kolekcje obrazów Markowicza znajdują się w Muzeum 
Narodowym i Muzeum Historycznym w Krakowie oraz Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie. Wiele jego prac jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów w Stanach 
Zjednoczonych i Izraelu.
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114
Artur Markowicz
(1872 Kraków –1934 tamże)

Zabudowania

pastel, papier, 28,5 × 40,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A.MARKOWICZ

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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115
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Portret dziewczyny

ołówek, kredka, papier, 40,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: WODYŃSKI

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

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u W. Weissa oraz u F. S. Kowarskiego. 
W 1928 r. osiadł na stałe w Warszawie. Od 1931 r. należał do grupy Rytm, a od 1933 r. 
do ugrupowania Pryzmat. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie został 
profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu w Toruniu, a także profesorem PWSSP 
w Sopocie (lata 1947–1953) i na ASP w Warszawie (od 1963 r.). Swoją obrazy – pejzaże, 
martwe natury, portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych 
i zagranicznych. Obok malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował 
mozaiki i sgraffita.
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Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynu-
ował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu 
Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, 
aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. 
Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze środowiskiem Instytutu Literackiego. 
Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska 
wykazuje zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną 
obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, deformację. Tematami jego prac były 
martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.

116
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Zielony pejzaż

akwarela, kredka, tusz, papier, 
11 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął 
studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło 
się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera 
w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha artystycz-
nego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął 
się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem szybko zaczął 
tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy plastyków Bunt oraz 
publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz.

117
Stefan Szmaj
(1893 Książenice-1970 Gdańsk)

Autoportret III

linoryt, papier, 15,3 × 10,5 cm (odcisk 
płyty), 29,6 × 21 cm (wymiar arkusza)
sygn. na kamieniu p. d.: SS
l. d ołówkiem: 6/20 oraz poniżej: linoryt 

Grafika reprodukowana w:
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 83.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

118 
Stefan Szmaj
(1893 Książenice-1970 Gdańsk)

Artur Swinarski tańczący

linoryt, papier, 22,4 × 15,5 cm (wymiar 
kompozycji), 29,5 × 21 cm (wymiar 
arkusza)
sygn. na płycie l. d.: SS oraz ołówkiem 
l. d.: 8/20 poniżej linoryt

Grafika reprodukowana w:
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 79.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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Władysław Jahl studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie, a malować uczył się 
w Paryżu i u Józefa Pankiewicza w Hiszpanii (od ok. 1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale 
często jeździł do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf 
Teatru Odeon w Madrycie. Związany ze środowiskiem École de Paris – zaprzyjaźniony m.in. 
z Mojżeszem Kislingiem i Melą Muter – wystawiał na paryskich Salonach, a także w Madrycie, 
Rzymie, Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka ukształtowała się 
w kręgu wpływów J.Pankiewicza, środowiska École de Paris oraz fascynacji barokowym 
malarstwem hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El Greca. W czasie wojny zaginął duży zespół 
prac artysty pozostawiony w jego paryskiej pracowni.

119
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Don Quichotte

akwaforta, papier, 27,5 × 22 cm  
(odcisk płyty), 38 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: Jahl, l. d.: 
ołówkiem 3/25

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 900 – 1 200 zł
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120 
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Morzu oddani

autolitografia, papier, 40 × 53,5 cm 
(arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Stan. Szwarc
opisany. l. d. ołówkiem: „Morzu oddani”/
odb. włr/

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 700 – 1 000 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył ukończywszy studia w 1909 r. na krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Wit Stwosz 
oraz Towarzystwa Artystów Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez 
Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś pierwsza indywidualna wystawa jego prac 
miała miejsce w 1931 r. w warszawskim Salonie prowadzonym przez Czesława Garlińskiego. 
Po II wojnie światowej piastował stanowisko profesora na krakowskiej ASP.
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121
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Krzyż przydrożny

autolitografia, papier,  
34,5 × 43,5 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Stan. 
Szwarc
opisany. l. d. ołówkiem: „Krzyż 
przydrożny ” (autolit.)

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 700 – 1 000 zł

122
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Spod Wawelu, 1939 r.

autolitografia, papier,  
45,5 × 33 cm (arkusz)

sygn. ołówkiem p. d.: Stan. Szwarc
opisany. l. d. ołówkiem: Zpod Wawelu/

autolit/(r.1939)

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 700 – 1 000 zł
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123
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Okładka do teki Ruiny Starej 
Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 49 × 37,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

124
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portal Monteluppiego, z teki 
Ruiny Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 29,5 × 39,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek
na płycie p. d.: Warszawa/1945 obok 

Stare miasto -/Portal Monteluppiego

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

125
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portal Baryczków, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 39,5 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa/1945/Stare 
miasto -/Portal Baryczków

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł
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126
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Ul. Świętojańska, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 28 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa/1945/obok  
ul. Świętojańska

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

128
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół Franciszkanów, z teki 
Ruiny Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 39,2 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek
na płycie p. d.: Warszawa/1945/Kości. 

Franciszkanów

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

127
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Grób Nieznanego Żołnierza, 
z teki Ruiny Starej Warszawy 
z 1945 r.

autolitografia, papier, 28 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: awa/1945/obok Grób 
Nieznanego Żołnierza

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł



142 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

129
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół N.P. Maryi, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 26 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa/1945/Kościół 
N.P. Maryi

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

130
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Plac Trzech Krzyży, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 30 × 38 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek
na płycie p. d.: Pl. Trzech Krzyży Warsza-

wa/1945

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

131
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Katedra Św. Jana, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 32 × 45,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa/1945/Katedra 
Św. Jana

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł
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133
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Starówka, z teki Ruiny Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 29 × 44,2 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek

na płycie l. d.: Warszawa/”Starówka/1945”

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

132
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół Św. Krzyża, z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa/1945/Kościół 
Św. Krzyża

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

135
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

U głuchoniemych z teki Ruiny 
Starej Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 29,5 × 39,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek
na płycie p. d.: Warszawa 

1945/U głuchoniemych

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł

134
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół św. Jacka, Kaplica 
Kotowskich z teki Ruiny Starej 
Warszawy z 1945 r.

autolitografia, papier, 49 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
na płycie l. d.: Warszawa 1945/kośc. 
Św. Jacka Kapl. Kotowskich

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 600 zł
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136
Maria Winiarska
(1902 Baranowice – 1988 Sopot) 

Zabudowania przy browarze, 
1950 r.

akwarela, papier, 40 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Maria Winiarska/1950

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

Malarka, plastyczka. Przed 1932 rokiem ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. 
Do 1939 roku wystawiała swoje prace w Berlinie oraz w Wiedniu.  Po II wojnie światowej  
zamieszkała w Sopocie, przy ul. Wybickiego 23. Od 1950 roku związała się z gdańskim 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Po wojnie swoje prace wielokrotnie wystawiała  
w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie. Malowała widoki sopockie oraz martwe natury
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Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u W. Weissa oraz u F. S. Kowarskiego. 
W 1928 r. osiadł na stałe w Warszawie. Od 1931 r. należał do grupy Rytm, a od 1933 r. 
do ugrupowania Pryzmat. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie został 
profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu w Toruniu, a także profesorem PWSSP 
w Sopocie (lata 1947–1953) i na ASP w Warszawie (od 1963 r.). Swoje obrazy – pejzaże, 
martwe natury, portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych 
i zagranicznych. Obok malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował 
mozaiki i sgraffita.

137
Jan Wodyński
(1903 Jasło – 1988 Warszawa)

Krosno

akwarela, ołówek, kredki, papier, 
27 × 40 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Wodyński, l. d.: KROSNO

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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138
Maria Winiarska
(1902 Baranowice – 1988 Sopot) 

Zabudowa miejska (praca 
dwustronna), 1948 r.

zabudowa: akwarela, papier, 
33,5 × 47,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Winiarska Maria/1948.
na odwrocie przedstawienie martwej 
natury

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Malarka, plastyczka. Przed 1932 rokiem ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu. 
Do 1939 roku wystawiała swoje prace w Berlinie oraz w Wiedniu.  Po II wojnie światowej  
zamieszkała w Sopocie, przy ul. Wybickiego 23. Od 1950 roku związała się z gdańskim 
Związkiem Polskich Artystów Plastyków. Po wojnie swoje prace wielokrotnie wystawiała  
w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie. Malowała widoki sopockie oraz martwe natury
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140
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Tramwaj, 1951 r.

akwarela, ołówek, 
papier, 37 × 47 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 

BrzoskoWłady/1951.

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od 8 

do 31 grudnia 2016, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 

2016 r., s. 28, poz. 25

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

139
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Łazienki południowe. 
Sopot

akwarela, ołówek, 
papier, 28 × 40 cm 

w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od  

8 do 31 grudnia 2016, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 

2016 r., s. 24, poz. 19

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

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego 
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał 
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce 
marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego 
Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza malarstwem 
olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas 
Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach 
Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. 
Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. Były to 
przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.
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141
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

ORP Gryf w Port-Said

linoryt, papier, 17 × 32 cm 
w świetle passe-partout
opisany i sygn. na płycie

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

142
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1982 Bad Schwartau)

Nad Motławą

akwaforta, papier, 24,5 × 33,5 cm 
(odcisk płyty), 29,5 × 39,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel, opisa-

ny ołówkiem l. d.: Danzig, Langebrücke

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

143
Bruno Reinhold
(1891–?)

Bazylika Mariacka w Gdańsku

akwaforta, papier, 32 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Bruno Reinhold 
oraz opis. l. d.: Marienkirche Danzig

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł
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144
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1982 Bad Schwartau)

Gdańsk

akwaforta, papier, 26 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Paul Kreisel oraz 
opisany ołówkiem l. d.

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

146
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Ulica Piwna w Gdańsku

akwaforta, papier, 29 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: nieczytelnie
opisany l. d.: Danzig (nieczytelnie)

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

145
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1982 Bad Schwartau)

Żuraw, 1944 r.

akwaforta, papier, 25,5 × 18 cm
w świetle passe-partout

sygn. i dat. ołówkiem l. d.: 
PaulKreisel 1944

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł



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 pozyskuje bezpośrednio 
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. 
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone 
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym 
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. ka-
talogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail 
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie 
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (14) SZTUKA DAWNA 

27 października (sobota) 2018, godz. 17.00 • Sopot • ul. Boh Monte Cassino 43
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: 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



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

73 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 17 PAŹDZIERNIKA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

młodasztuka

Adam Wątor, Dziewczyna i cień 2, 2018

akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie



27 PAŹDZIERNIKA 2018 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

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

Tadeusz Dominik (1928 Szymanów – 2014 Warszawa), Akt, akwarela, papier, 65 × 47 cm, sygn. l.d.: T. Dominik



AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Tadeusz Dominik (1928 Szymanów – 2014 Warszawa), Akt, akwarela, papier, 65 × 47 cm, sygn. l.d.: T. Dominik

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
14 LISTOPADA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56



SOPOCKI DOM AUKCYJNY

24 LISTOPADA 2018 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), Rekwizycja, 1875 r., olej, płótno, 56,5 × 76,5 cm w świetle oprawy, sygn., dat. i opisany l. d.: 18 Alfred W Kowalski 75 Monachium



13 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 24 LISTOPADA 2018 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

Zofia Błażko
Moje Muzy, 2018 
olej, płótno, 120 × 120 cm
(fragm.)



8 GRUDNIA 2018

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 

redakcja i opracowanie katalogu: Jarosław Barton, Kamila Derra, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

Indeks artystów
 

ADLER JANKIEL  52 

ARTYSTA NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.)

Ulica Piwna w Gdańsku  146 

AXENTOWICZ TEODOR  7, 8, 13, 59

BARANOWSKI HENRYK  141

BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ STANISŁAW  9

BRANDEL KONSTANTY  85, 86

BRZOSKO WŁADYSŁAW  139, 140

BUCHWALD HUGO  107

CHEŁMOŃSKA WANDA  54

CZAPSKI JÓZEF  116

EPSTEIN HENRYK  38, 39, 40, 41 

ERB ERNO  32

FAŁAT JULIAN  10, 12 

FARRELL FREDERICK ARTHUR  87

FILIPKIEWICZ STEFAN  11 

GIBIŃSKI STANISŁAW  78, 79

GOTTLIEB LEOPOLD  37 

GÓRSKI STANISŁAW  57, 103

GROTT TEODOR  58

JAHL WŁADYSŁAW  119

JAROCKI WŁADYSŁAW  56, 84

JURKIEWICZ ANDRZEJ  89

KAMOCKI STANISŁAW  26, 27, 33, 34, 67,  

 93, 94, 111, 112

KANELBA RAJMUND  46

 

KOSSAK JULIUSZ  2 

KOSSAK KAROL  91, 92 

KRAMSZTYK ROMAN  35 

KREISEL PAUL  142, 144, 145
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Poz. 34, Julian Fałat (1853–1929), Czorsztyn, 1921 r.
akwarela, papier, 29 × 26,5 cm




