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1
Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Widok z paryskiej pracowni 
artystki, 1907 r.

olej, tektura naklejona na płytę, 
46 × 61 cm
sygn. i dat. miękkim ołówkiem w warstwie 
malarskiej p. d.: Olga Boznańska (1)907

Obraz posiada ekspertyzę Adama Kono-
packiego z 2008 roku

cena wywoławcza: 165 000 zł
estymacja: 220 000 – 240 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała 
wiele nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. 
W 1912 roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia 
Restituta. Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do 
najczęściej podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach 
oraz widoki z okna pracowni.

„W 1898 r. Olga Boznańska osiedliła się w Paryżu, który wówczas był światową stolicą 
sztuki. Nie opuściła go do śmierci. Decyzja ta była dojrzała i przemyślana. Chciała być 
prawdziwą, uznaną, światowej skali artystką, a może – poprawniej – artystą. Interesowało ją 
bowiem uprawianie sztuki w ogóle, a nie sztuki tworzonej przez kobiety. Biorąc pod uwagę 
geografię ówczesnego świata artystycznego, tylko Paryż mógł dać jej tę szansę. Boznańska 
o tym doskonale wiedziała. Po wyjeździe do Monachium Kraków wydał się jej zaściankowy. 
Wielokrotnie wyrażała taką opinię w listach do bliskich. Jednak i Monachium po kilku 
latach w nim pobytu, naznaczonego sukcesami, słał się peryferyjny i ciasny. Wielka sztuka 
naprawdę rozwijała się gdzie indziej, właśnie w Paryżu” 
 E. Bobrowska, Olga Boznańska (1865–1940), Kraków 2014 r., s. 59.

Olga Boznańska w pracowni przy bulwarze Montparnasse 49.
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie 

Artystka i Stanisława Kraszewska Strzemboszowa w pracowni 
przy Vaugirard 114.
źródło: Towarzystwo Historyczno-Literackie Biblioteki 
Polskiej w Paryżu
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Znanych jest kilka ujęć motywów miejskich, 
które Boznańska podjęła w Paryżu, gdzie osiadła 
na stałe w 1898 roku i mieszkała do śmierci, 
czasem przerywając ten czas na krótkie wyjazdy 
do Włoch (Piza), Krakowa, Warszawy. Wszystkie 
te prace łącznie z obrazem opiniowanym – 
charakteryzuje podobny temat – najczęściej 
uchwycony z okna pracowni motyw miejski – 
sposób malowania z użyciem szerokiego pędzla, 
o energicznie prowadzonym dukcie, miejscami 
przybierającym formę zamaszystą, czasami 
zaś odznaczającym się krótkimi, powtarzanymi 
odcinkami, przypominającymi uderzenia pędzla. 
Artystka posługiwała się w nich podobną paletą, 
stosowała kolorystykę chłodną, szarosrebrzystą, 
ożywianą drobnymi plamami zieleni i czerwieni, 
które to zestawienie barw stanowiło cechę 
indywidualną malarstwa Boznańskiej; pojawiło 
się już w okresie monachijskim (1886–1898) 
i trwało w latach późniejszych. Powstanie obrazu, 
prezentowanego w katalogu, przypada na okres 
twórczości artystki, w którym inspirowała się 
malarstwem Eduarda Maneta. W obrazach 
powstałych w pierwszych latach XX wieku 
Boznańska kładła kolor płasko, dużymi nasy-
conymi plamami. W tym czasie namalowała 
kilka niewielkich obrazów, ukazujących Ulicę 
w Paryżu, Dachy Paryża, Place des Ternes 
w Paryżu, Motyw z Paryża, często stosowała 
w nich wysoki punkt obserwacji. (…) Widniejąca 
na licu prezentowanego obrazie data 1907 oraz 
fakt umieszczenia w kompozycji fragmentów 
zieleni, mającej barwę jasnozieloną, wiosenną, 
skłania do przypuszczenia, że obraz powstał albo 
w paryskiej pracowni, mieszczącej się przy 17, 
rue de Campagne Premiere lub w atelier przy rue 
Vaugirard. Na początku sierpnia artystka wynaję-
ła pracownię przy 49 Boulevard Montparnasse, 
dokąd sprowadziła się na stałe w październiku 
1907 i pracowała tam do śmierci.

Fragment ekspertyzy  
Adama Konopackiego z 2008 r.
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2
Tadeusz Styka
(1889 Kielce – 1954 Nowy Jork)

Rusałka

olej, deska, 38,5 × 31 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: TADE. STYKA
na odwrocie numer 3160 oraz papierowa 
mała nalepka z numerem 276

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacje: 50 000 – 70 000 zł

Artysta malarz, pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach – był synem Jana, oraz bratem 
Adama. Nauki początkowo pobierał u swojego ojca, który od samego początku bardzo 
wspierał syna w jego malarskich poczynaniach. Zachwycony malarstwem syna wysyłał jego 
prace na wystawy we Francji. Następnie Tadeusz wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się 
w pracowniach Jean-Jacques Henner’a oraz Eugene Carriere’a. Zresztą w kolejnych latach 
związał się z paryskim środowiskiem artystycznym; tutaj tworzył i miał własną pracownię. 
W 1929 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł się w Nowym Yorku. 
Tadeusz Styka sławę zyskał przede wszystkim jako znakomity portrecista. Na jego płótnach 
królowały wizerunki osób ze świata arystokracji, sztuki, polityki, nauki. Do najbardziej 
znanych i cenionych wizerunkow, ktore wyszły spod pędzla artysty, należą portrety m.in. 
Poli Negri, Ignacego Paderewskiego, Lwa Tołstoja. Malował również sceny rodzajowe, akty, 
a także sceny z motywami symbolicznymi oraz religijnymi. Został uhonorowany medalem 
francuskiej Legii Honorowej.

 Od pól rusałki lecą
 Miesięczną cichą nocą
 I łąki rosą srebrzą,
 I gaje rosą złocą. (…)
 Od pól rusałki lecą,
 Nad chłopca zwisną głową,
 Białe doń ciała zbliżą –
 I lecą w mgłę perłową...

 K. Przerwa-Tetmajer, Rusałki, [w:] Poezye, t. 3, Warszawa 1900, s. 18.

Rusałki, zwane również w niektórych regionach łoskotałkami, od tortury, którą zadawały 
swoim ofiarom, pobudzały wyobraźnię zarówno poetów, jak i artystów. Temat ten cieszył się 
dużą popularnością w epoce Młodej Polski, mając swoją genezę w podaniach ludowych, 
nawiązujących do mitologii słowiańskiej. Także w twórczości Tadeusza Styki można odnaleźć 
egzemplifikację tego motywu. Na oferowanym na aukcji obrazie artysta przedstawił rusałkę 
zgodnie z utrwaloną na Białorusi ikonografią tego motywu: jako młodą dziewczynę bez 
odzienia, z długimi rozpuszczonymi włosami i rozświetlonym blaskiem księżyca alabastrowym 
ciele. Rusałka sprawia wrażenie efemerycznej zjawy, która w każdej chwili może się rozpłynąć 
w sennym mirażu. W żadnym stopniu nie przypomina kreacji rusałek znanych z płócien 
Pruszkowskiego, czy też Malczewskiego, na których mitologiczne istoty są postaciami 
z „krwi i kości”, bardzo realnymi w odbiorze, nie różniącymi się od zwykłych śmiertelników. 
Wrażenie to spotęgowane jest zastosowanymi przez artystę środkami plastycznymi w postaci 
„miękkiego” konturu i efektu rozmycia sylwetki portretowanej postaci. Rusałki, podobnie jak 
pozostałe motywy akwatyczne takie, jak najady, nimfy i syreny, choć wabiły piękną aparycją, 
niosły za sobą ładunek destrukcyjny: …ukazują się zabłąkanym w pobliże wód samotnym 
wędrowcom, kuszą ich śpiewem i wciągają w głębiny. Dla poetów młodopolskich stawały 
się więc czytelnym symbolem niebezpiecznego i pociągającego zarazem uroku kobiety 
i miłości (…) W jej [rusałki] ambiwalentnym uroku, zarazem destrukcyjnym i twórczym, 
można dopatrzyć się „odblasku niebezpiecznego Bóstwa, proroczej matki chrzestnej, 
piastunki i trucicielki wszystkich lunatyków”. (A. Czabanowska-Wróbel, Sprzeczne żywioły. 
Młoda Polska i okolice, Kraków 2013, s. 32, 34).
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3
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Fauny

olej, tektura, 35 × 24,5 cm
sygn. p. d.: JMalczewski

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

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

 W porannej mgle i ciszy śpią bory stuletnie,
 Pełne mrocznych tajemnic. W pośrodku polana
 Traw zielenią pokryta i słońcem zalana,
 Na niej złote dziewanny zakwitają świetnie.
 U zdroju Faun młodzieńczy dmie w trzcinową fletnię
 A melodyę powtarza ciemnych lasów ściana
 I po kamieniach woda wtoruje mu szklana
 I pszczoła, kiedy brzękiem jasną ciszę przetnie.
 I zatopiony w słodkim swej piszczałki śpiewie
 Faun kozłonogi, grając nie widzi i nie wie,
 Że się z źródła wychyla trwożliwa Najada. (…)
 Lucjan Rydel „Faun i Najada” (wiersz dedykowany Jackowi Malczewskiemu)

Przełom XIX i XX wieku to w sztuce i kulturze europejskiej ogromy wpływ wątków mitologicz-
nych i fantastycznych. Faun, Pan, Satyr, Sylen to postacie, które w XIX stuleciu – zarówno 
w literaturze, jak w sztukach plastycznych i muzyce – zyskały szczególną popularność. Także 
symbolistę Malczewskiego zafascynowały m.in. motywy fauniczne, a źródeł inspiracji do 
prezentowanej na aukcji pracy „Fauny’, można szukać w wielu miejscach. Bez trudu można 
wykazywać analogie do twórczości chociażby Franza Stucka czy Arnolda Böcklina z właściwą 
temu drugiemu rubaszną bezpośredniością w traktowaniu stworzeń mitologicznych. „Próby 
wprowadzenia do sztuki symbolu w postaci figur alegorycznych lub wziętych z mitologii, 
a tak charakterystycznych dla Malczewskiego, wystąpiły w malarstwie europejskim wcześniej 
u Böcklina, Klingera i Stucka i one oddziałały na fantazję młodego artysty, ukazującej możli-
wości skombinowania tworów mitologicznych z sytuacjami codziennego życia.” (Władysław 
Podlacha, Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego: Lwów, 1926). Fauny poja-
wiały się tez wielokrotnie w młodopolskiej poezji, czy to u Kazimierza Przerwy – Tetmajera, czy 
Adama Asnyka czy Lucjana Rydla. Dla samego Malczewskiego głównym jednak zapalnikiem 
dla jego fascynacji mitologią miały być hellenistyczne krajobrazy widziane z bliska. „(…) dla 
zaludnienia obrazów polskiego malarza stworami mitologicznymi rolę inspiratorską mogła 
odegrać jego podróż do Małej Azji z Karolem Lanckorońskim w 1884 r. Fakt, że ta podróż 
odbiła się bezpośrednio w twórczości artysty jedynie formą dzieł niejako reportażowych, 
sprawozdawczych, a nie metaforyczno-mitologicznych – jest zgoła drugorzędny. Mógł on 
z tego pobytu wynieść i chyba wyniósł – przy specyficznej strukturze swojej osobowości, 
poczucie bezpośredniego jakby obcowania z antycznymi bogami. I tu właśnie akcent trzeba 
położyć; na owej bezpośredniości poznania, bliskim kontakcie, braku dystansu.” (Andrzej 
Jakimowicz, Jacek Malczewski, Warszawa 1974, s. 17). 
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4
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret mężczyzny, 1914 r.

olej, tektura, 49 × 28,5 cm
na odwrocie: na kartce dedykacja artysty: 
Drogiemu Dusiowi/Jacek Malczewski/Na 
pamiątkę roku 1914 – 1915 Wiedeń. Kunst 
Akademie; na odwrocie nalepki: – depozyto-
wa z numerem 1118/318/2003 i z opisem 
pracy; – nalepka z wystawy: Jacek Malczew-
ski, Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, 1.10.2004–23.01.2005 r., 
oraz na kartce papieru odręcznie napisany 
przez Jacka Malczewskiego wiersz:

Gdy ujrzą twarz moją
W noc cichą a ciemną
Na harfie opartą
jak słońce otwartą
Jak księżyc promienną i bladą
Choć żadnej piosenki
Śpiewać nie umieją
Synowie Kaina z mej pieśni się śmieją.
Do jarzma wdrożeni
od Boga wzgardzeni
w raju straconym i
nie śnią.
Kornel Ujejski

Wystawiany:
–  Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec, 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 24 paź-
dziernika 2002 – 15 lutego 2003.

–  Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. 
Rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci, 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu, 1.10.2004–23.01.2005 r.

Reprodukowany:
–  Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec, 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach 2003, 
(nlb)

–  Jacek Malczewski (1854–1929) w 150 
rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci, 
katalog wystawy pod. red. Zofia Posiadała, 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, Radom 2004, s. 89.

Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 75 000 – 95 000 zł

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

Przełom lat 1914 i 1915, tuż po wybuchu I wojny światowej, spędził Jacek Malczewski 
w Wiedniu. Ten okres bodaj najdłuższego zagranicznego pobytu artysty, twórczo wykorzy-
stywał w pracowni na Kunst Akademie należącej do zaprzyjaźnionego z nim Kazimierza 
Pochwalskiego. Tożsamość sportretowanego mężczyzny o pogrążonej w zadumie, pociągłej, 
blado-marmurowej twarzy stanowi zagadkę. Wąskie skadrowanie niemal pomnikowej postaci, 
ujętej w „blaszanych” barwach, równomiernie oświetlonej w nieokreślonej przestrzeni, 
buduje bardzo statyczną kompozycję. Trzymana przez sportretowanego lira, oraz dołączone 
na odwrocie fragmenty wiersza Kornela Ujejskiego Melodie biblijne mogłyby sugerować, że 
mamy do czynienia z wizerunkiem twórcy, niczym starotestamentowy Jubal, nierozumianego 
przez mu współczesnych.
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5
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Modlitwa, 1921 r.

olej, tektura, 91 × 71 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/1921

cena wywoławcza: 49 000 zł •
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

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

Modlitwa Wlastimila Hofmana z 4 XII 1952 (rękopis).
źródło: https://legnica.gosc.pl/doc/3747546.Miluje-Ciebie-Chrystusie
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Jestem malarzem myśli i przeżyć 
Wlastimil Hofman 

Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy 
Wlastimil Hofman 

Hofman był człowiekiem głęboko wierzącym, stąd też obrazy o tematyce religijnej były 
szczególnie bliskie artyście, stanowią najważniejszą część jego twórczości. „Spowiedź” 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) stała się jego najsłynniejszym obrazem, 
który w 1921 roku poruszył paryską krytykę i 8 czerwca otrzymał najwyższe uznanie 
i odznaczenie, a Hofman członkostwo w Societe Nationale de Beaux Arts w Paryżu (jako 
drugi Polak po mieszkającej w Paryżu Boznańskiej) (za: B. Czajkowski, Portret z pamięci, 
wyd. Ossolińskich 1971, s. 126). Hofman swoje artystyczne credo określił jako „służbę 
Bogu” . W swoich pamiętnikach napisał: „Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy, naokoło 
zetknięcia się ducha ludzkiego z Bogiem [...] modlitwa ducha i ciała to najwyższe objawy 
ludzkie, najdogodniejsze do przedstawiania w sztuce (Pamiętnik artysty z 27 VII 1915 r. cyt. 
za E. Wolniewicz-Mierzwińska, Wlastimil Hofman – twórczość do roku 1939, w: Dzieła czy 
kicze, red. E. Grabska, T.S. Jaroszewski, Warszawa 1981, s. 390). „Przekonuję się coraz 
więcej, że dno mojej duszy jest religijne, więc dno sztuki mej powinienem związać z duchem 
chrześcijańskiej sztuki średniowiecznej (Pamiętnik, 23 VIII 1923). Artysta wielokrotnie pisał 
o potrzebie i misji religijnego malarstwa: „Doszedłem do przekonania że wielki i poważny 
temat zmusza niejako sam przez się do monumentalnego wyrażania się w jak najprostszy 
sposób, dlatego będę się starał jak najczęściej, o ile można, odrzucać rodzajowe tematy, 
które nie prowadzą artysty na takie wyżyny stylu i wybierać tematy poważne i wielkie już 
w sobie. Ewangeliczny styl ważny jest w obrazie” (Pamiętnik, 10 III 1914). W Ilustrowanym 
Kurierze Codziennym z 28 września 1925 czytamy, iż „Hofman jeśli sięgnie po pierwiastek 
religijny, to wydobędzie z duszy szeroką skalę najgłębszego, a szczerego uczucia ”. Największą 
wartością artystyczną jego dzieł jest siła i napięcie w wydobywaniu wyrazu jako odpowiednika 
bogatej skali uczuć ludzkich”. Stanisław Przybyszewski nazwał Hofmana „polskim Fra 
Angelico” a Bunikiewicz napisał, iż „jego obrazy stanowią najdoskonalszy wyraz polskiego 
chrześcijanizmu w plastyce” (W. Bunikiewicz, Wlastimil Hofman (w 25-lecie twórczości). 
Wystawa w Salonie Garlińskiego, „Bluszcz” 1928, nr 17, s. 12). Jego ujęcie tematów 
religijnych zachwyca prostotą i metafizyką i jest rzeczywistym przeżyciem. Boskość spotyka 
się z człowieczeństwem w przy skromnej „lichej” kapliczce. Anioł przygrywa na harfie 
modlącemu się starcowi, pejzaż zamglony, zasłuchany w modlitwie, a Matka Boska zamilkła 
w kapliczce... 





6
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Wozy na błotnistej drodze

olej, tektura, 51 × 65,5 cm;
sygn. l. d.: A.Wierusz-Kowalski

Wystawiany:
Egzotyczna Europa. Kraj urodzenie na 
płótnach monachijczyków, Muzeum 
Okręgowe w Suwałkach, 17 kwietnia – 
11 października 2015 

Reprodukowany:
Egzotyczna Europa. Kraj urodzenie na 
płótnach monachijczyków, [katalog 
z wystawy, kur. Eliza Ptaszyńska], 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2015, 
s. 256

cena wywoławcza: 220 000 zł
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

Obok J. Brandta i W. Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na stałe przeby-
wających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie 
w akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni 
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie 
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r. 
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie, 
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie 
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe 
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów 
należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem 
wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.

W swojej twórczości Alfred Wierusz-Kowalski wielokrotnie sięgał po motywy 
związane z życiem codziennym polskiej wsi. Te liczne przedstawienia o charak-
terze scen rodzajowych ukazywały „wyjazdy na polowania i wszelkiego rodzaju 
przejazdy, wyjazdy i przejazdy konno, wozami, powozami, saniami, furmankami. 
Czasem były to spokojne, nastrojowe kompozycje, innym razem tętniące życiem 
i radością zabawy.” (Eliza Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1945, 
Warszawa 2011, s. 141). Prezentowany na aukcji obraz ukazuje dwa wozy 
zaprzęgnięte w konie, przejeżdżające przez drogę pełną błota i kałuż. Całość 
obrazu przesiąknięta jest nastrojem melancholii, zadumy, ciszy. Artysta zbudował 
kompozycję malując szerokim, miękkim duktem pędzla. Całość utrzymana jest 
w ciemno-brunatnej, szarawej palecie barw. Nostalgiczna atmosfera narracji 
została zaakcentowana przez nakreślenie przez malarza rozporoszonego światła, 
przebijającego się za grubej szarej warstwy chmur.
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7
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż zimowy z chatą

olej, płótno, 58 × 74 cm
sygn. i dat. p. d.:  
M.G. Wywiórski/(1)90 (4)?

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

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

Wychowanek akademii monachijskiej – doceniający walory podróży artystycznych, kiedy 
zmienność klimatu i przyrody pobudza dar obserwacji i uwrażliwia na rzeczywistość 
– tworzył w czasach, gdy świat miał już za sobą największe rewolucje artystyczne 
i przemiany w malarstwie. Skorzystał z nich o tyle, o ile pozwalały mu uniknąć gorsetu 
i nieco rozluźnić materię malarską. Z nowinek artystycznych II poł. XIX w. przyswoił 
dwie cenne lekcje: że „czysty”, pozbawiony sztafażu pejzaż jest równouprawnionym 
gatunkiem malarstwa oraz że nie sposób oddać prawdy o przyrodzie rezygnując z pracy 
w plenerze, a przynajmniej nie poprzedzając wystudiowanych kompozycji szkicami 
i studiami z natury. 

Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski, katalog III wystawy  
z cyklu „Polscy artyści o morzu”, Gdańsk 2005, s. 9. 

… malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej obserwacji, sprawności 
warsztatowej, wypracowanych rozwiązań formalnych i salonowej elegancji. (…) Wywiórski 
był zdecydowanie malarzem naturalistą, który jedynie od czasu do czasu pozwalał sobie 
na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany, nie improwizował. (…) Przyrodę darzył 
szacunkiem. Kolorem posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów. 

Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski, katalog III wystawy  
z cyklu „Polscy artyści o morzu”, Gdańsk 2005, s. 14. 
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Ze szczególną „czułością” i wynikającą może z tego emocjonalnego stosunku wirtuozerią 
malował Ślewiński kwiaty. Kwiaty polne w zwykłych glinianych garnkach i dzbankach, 
rzadziej kwiaty ogrodowe w smukłych szklanych flakonach lub wazonach z Delft, kwiaty 
w doniczkach, na stołach, krzesłach, taboretach – to długa suita kwiatowa, która przewija 
się przez całą, blisko trzydziestoletnią działalność Ślewińskiego. Nigdy nie traktuje kwiatów 
jako dekoracji wnętrza mieszkalnego. Przeciwnie – oddziela je draperią lub ścianą od 
otoczenia nadając im cechy indywidulanego „bytowania”. Kwiaty Ślewińskiego, botanicznie 
jednoznaczne, są zaprzeczeniem naturalistycznego odtwarzania listków, płatków, pręcików. 
Są one traktowane syntetycznie, są to bowiem „portrety” kwiatów, a nie ich barwna fotografia.

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

8
Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Białe petunie i czerwona róża, 
ok. 1904 r.

olej, płótno, 47 × 38 cm
na odwrocie u dołu: [pieczęć:] 
WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI |ze spuścizny 
|POŚMIERTNEJ/ oraz podpis kopiowym 
ołówkiem: E. Ślewińska

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

Wystawiany:
–  Władysław Ślewiński 1854–1918, 

Wystawa monograficzna, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 1983 r. 

Reprodukowany i opisany: 
–  Władysław Ślewiński 1854–1918, 

Wystawa monograficzna, kat. oprac. 
Władysława Jaworska, Muzeum 
Narodowe Warszawie, Warszawa 1983, 
nr kat. 141 (il. 121), opis s. 97.  

–  Władysława Jaworska, Władysław Śle-
wiński, Warszawa 1991, il. 67 (s. 93); 
opis s. 202.  

Do obrazu dołączona opinia Władysławy 
Jaworskiej z 2007 r.

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

Przez krótki okres czasu pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie 
w Akadémie Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gau-
guina oraz artystów z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ 
na późniejszą twórczość malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie 
jeździł do miejscowości w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii. 
W 1905 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał 
do 1907 roku. Kilka miesięcy spędził również w Monachium. Przez krótki okres czasu, bo 
w latach 1908–1910, był profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie 
otworzył własną szkołę w swojej pracowni malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie 
osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem 
artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym, 
którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński malował głównie pejzaże z widokami brzegów 
morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem 
i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie utrzymane w postimpresjonistycznym duchu 
artysty odznaczały się prostotą. Operował szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując 
harmonijny efekt pełen subtelności. Często sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur. 
Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego jest cienko kładziona warstwa farby, przez 
którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział w wystawach krakowskiego i lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na 
paryskich Salonach Niezależnych, a także w Warszawie i Wiedniu.
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9
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Dziewczyna z dzbanem

olej, płyta, 33,5 × 26 cm w świetle ramy
sygn. p. śr.: T. Axentowicz
obraz po konserwacji

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

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

Tematyka huculska pojawiła się w twórczości Axentowicza na początku lat osiemdziesiątych 
XIX w. Artysta odbywał wyprawy ze Lwowa na Huculszczyznę, skąd przywoził szkice i notatki. 
(…) Zimą i jesienią 1893 i 1894 roku artysta, w przerwach w malowaniu Panoramy Racła-
wickiej, wyjeżdżał w okolice Kołomyi i Jamnej, gdzie obserwował życie i obyczaje Hucułów. 
Tak powstały szkice do najsłynniejszych obrazów Axentowicza: Pogrzebu huculskiego, Święta 
Jordanu i Kołomyjki, które namalował w pracowni w Monachium i w Paryżu, a powtarzał 
wielokrotnie w latach późniejszych. (…) 

Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 19.06–21.09.2014,  
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, s. 48–50 [kat. wyst.]
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10
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Odpoczynek po polowaniu

olej, sklejka, 30 × 79 cm
sygn. l. d.: JFałat/Nieśwież
na odwrocie szkic zimowego pejzażu

Wystawiany:
Julian Fałat, [Wystawa Jubileuszowa na 
10-lecie 
Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli], 
Stalowa Wola 4 grudnia 2009 – 7 luty 
2010 r.
Muzeum Okręgowe w Toruniu, 5 marca – 
3 maja 2010 r.
Wystawa w Muzeum Miedzi w Legnicy, 
7 maja – 4 lipca 2010 r.

Reprodukowany:
A. Król, Julian Fałat, [kat. wystawy], 
Stalowa Wola 2010, s. 58

Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)

Ekspertyza Elżbiety Charazińskiej z dn.
12.06.1999 r.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 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.

Kochany panie Julianie, Bóg cię tu zesłał –  
kochaj Nieśwież, jak Nieśwież ciebie pokochał. 

Słowa wypowiedziane przez księcia Macieja podczas pożegnalnego toastu, wieńczącego  
niemal miesięczny pobyt artysty w majątku książąt Radziwiłłów na Polesiu.

Cyt. za: J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 159.
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O czwartej rano, przy 20-stopniowym mrozie, stajemy w Borodzieju, o 13 wiorst od Nieświeża. Maleńka zasypana śniegiem stacyjka 
(…) – oto moje pierwsze wrażenie. Śnieg skrzypi pod nogami, mróz trzaskający: to inny świat, inna zima, niż te, które oglądałem 
dotychczas. (J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 140). 13 lutego 1886 r. to data przełomowa w karierze zawodowej Fałata. Tego dnia 
artysta przybył do Nieświeża, by za pomocą pędzla udokumentować przebieg polowań zorganizowanych przez księcia Antoniego Radziwiłła 
dla goszczącego w jego majątku Wilhelma Pruskiego. Podczas trwającego kilka tygodni pobytu na Polesiu, Fałat towarzyszył przyszłemu 
cesarzowi, a wydarzenie to odbiło się dużym echem wśród społeczeństwa i prasy. Artysta znalazł się „na językach” wszystkich, a były to 
pełne zachwytu oceny powstałych w tym czasie prac. Od tego momentu malarstwo o tematyce myśliwskiej, do tej pory kojarzone przede 
wszystkim z twórczością Kossaka i Chełmońskiego znalazło nowego koryfeusza. Sceny polowań zdominowały dorobek artystyczny Fałata. 
Motywów oraz inspiracji dostarczała malarzowi także nobilitująca funkcja nadwornego artysty cesarza Wilhelma II Hohenzollerna, któremu 
tak, jak podczas pobytu w Nieświeżu, tak podczas polowań w lasach wokół pałacyku myśliwskiego Hubertusstock, Fałat niestrudzenie 
towarzyszył służąc swoim pędzlem. Obrazy i akwarele poświęcone polowaniom cieszyły się bardzo dużym uznaniem wśród krytyków 
i społeczeństwa. Eksponowane na międzynarodowych wystawach i salonach sztuki w zagranicznych ośrodkach życia artystycznego takich, 
jak Berlin, Monachium, Paryż, Madryt, zyskiwały powszechne zaciekawienie. Prace te były również wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi 
nagrodami: Złotym Medalem II klasy na VI Międzynarodowej Wystawie Sztuki w monachijskim Glaspalast oraz Grosse Goldene Medaille für 
Kunst na Wielkiej Akademickiej Wystawie Sztuki w Berlinie. Nie bez znaczenia na taki stan rzeczy zapewne miała wyrosła z polskiej kultury 
szlacheckiej afirmacja myślistwa i łowiectwa. Tematyka ta w połączeniu z umiejętnością Fałata do odwzorowania natury z naciskiem na jej 
impresyjny wymiar oraz biegłością artysty w trafnym postrzeganiu zachowań i fizjonomii postaci, stanowiła przepis na dzieło wielce pożądane. 
W obrębie dzieł inspirowanych łowiectwem, można wyodrębnić u Fałata i przytoczyć za Malinowskim cztery zasadnicze kręgi tematyczne: 
wyjazd na polowanie, podejście do zwierzyny (nagonka), odpoczynek myśliwych po polowaniu oraz powrót z polowania (J. Malinowski, 
Julian Fałat, Warszawa 1985, s. 29). Znane są analogiczne kompozycyjnie realizacje w twórczości Fałata, jak praca olejna znajdująca 
się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu – Odpoczynek myśliwych w lesie, 1889 (olej, płótno, 58,5 × 120 cm, sygn. i dat. p. d.: 
Jul Fałat/89/Nieśwież, nr inw.: MT/M/699/N, zakup 1971; por.: A. Król, Julian Fałat, Stalowa Wola 2010, s. 59) oraz akwarela z kolekcji 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu – Lasy Polesia (akwarela, papier, 50 × 71 cm, sygn. l. d.: Jul Fałat; por. J. Malinowski, Julian Fałat, 
Warszawa 1985, s. 93, il. 88). We wszystkich trzech realizacjach „rozpoznajemy (…) charakterystyczne leśne szałasy z drewnianych bali, 
o schodzących ku ziemi dachach, a także strzępiaste korony wysokich drzew malujące się na tle nieba, typowe dla wschodnich kompleksów 
leśnych oraz przysadziste sylwetki naciągaczy w wysokich baranich czapach” (fragment ekspertyzy E. Charazińskiej).
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Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Sad

olej, płótno, 59,5 × 95 cm
sygn. l. d.: SKamocki
na odwrocie pieczęć składu materiałów 
malarskich 
na krośnie nalepka z wystawy Pejzaż 
w malarstwie polskim od poł. XIX do poł. 
XX wieku, maj-wrzesień 2011 r. z oraz 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu z opisem obrazu

Wystawiany:
Pejzaż w malarstwie polskim od poł. XIX 
do poł. XX wieku, maj-wrzesień 2011, 
zorganizowana przez Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu w Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze, maj-wrzesień 
2011

Reprodukowany:
–  Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, 

Jan Stanisławski i jego uczniowie, wyd. 
Olesiejuk 2015 r., str. 27.

–  Jan K. Ostrowski, Wielka encyklopedia 
malarstwa polskiego, wyd. Kluszczyński 
2011, s. 607

Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)

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

Malujcie panowie polską wieś, bo może  
za kilka lat jej nie będzie.

Słowa Stanisławskiego skierowane do swoich uczniów;
cyt. za: A. Schroeder, Stanisław Kamocki, „Sztuki Piękne” 1927/1928, s. 402.

Stanisław Kamocki był przez wielu krytyków uważany za najwybitniejszego z uczniów mistrza 
polskiego pejzażu, Jana Stanisławskiego, a także za kontynuatora jego nauk w późniejszej 
pracy pedagogicznej w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Choć w twórczości malarza 
zauważalny jest silny wpływ Stanisławskiego, pod którego okiem Kamocki kształcił się w latach 
1897–1900, to za P. Smolikiem można przytoczyć różnice w sposobach podejścia do sztuki 
obojga: Mistrz nie lubił wielkich płócien, zamaszystych uderzeń grubych pędzli, nie lubił 
w krajobrazie wielkich mas i rozległych przestrzeni. Malował na kilkunastocentymetrowych 
deszczułkach lub tekturkach, pokrywając je lekkimi dotknięciami cienkich pędzli. Więc 
Kamocki używa wielkich, metrowych płócien, i maluje szeroko rozległe, często wieloplanowe 
łany zbóż i łąki, ginące w perspektywicznej dali. (P. Smolik, Wystawa pośmiertna malarstwa 
St. Kamockiego, „Kuźnica” 1947, nr 10, s. 7). Wierny jednak naukom Stanisławskiego, 
Kamocki nie zapominał o prymacie rysunku w kompozycji, nie uległ wpływom impresjonizmu, 
stosując raczej ograniczoną gamę barwną odnoszącą się do barw lokalnych. Podobnie jak 
jego nauczyciel z dużym upodobaniem „portretował” drzewa owocowe w sadach, których 
ukształtowane w różnych kierunkach konary nadawały ornamentacyjny rytm kompozycji. 
Zintensyfikowanie tego tematu zauważa się we wczesnym okresie twórczości Kamockiego, 
przypadającym na lata 1900–1915. W tym czasie powstał Kwitnący sad (ok. 1907 r., olej, 
płótno, 36 × 49 cm), Kwitnąca jabłoń, znajdująca się w zbiorach lwowskiej Galerii Sztuki 
(1906 r., olej, płótno, 100 × 114 cm) oraz Sad, wchodzący w skład kolekcji Muzeum 
Narodowego w Warszawie (pocz. XX w., olej, sklejka, papier, 63 × 89 cm).

Kamocki ze swoimi uczniami podczas zajęć 
plenerowych, NAC, 1-N-3153-2
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Brzegi Wisły, 1853 r.

olej, płótno, 49 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: WGerson 1853
na odwrocie napis: Brzegi Wisły/Malował:/
Wojciech Gerson. 1853 r.
na odwrocie nalepki: – depozytowa 
z numerem 1111/311/2003; – nalepka 
wystawowa z Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu

Wystawiany:
Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku., 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Ra-
domiu, wrzesień 2000 – kwiecień 2001

Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

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

„Pozaszkolne życie, to było jeszcze raz Anteuszowe zwracanie się do Matki przyrody, to podróże 
po kraju — to studja letnie — wycieczki dalsze i bliższe. (...) Dla wszystkich te chwile letnie, 
te podróże i studja, te badanie pomników przeszłości, pozostały skarbem doświadczenia 
i umiejętności na całe życie, zaczerpniętej, z zawsze i dla wszystkich otwartej księgi prawdy.” 
 Wojciech Gerson, Jednodniówka. Pamięci professorów i kolegów b. Szkoły Sztuk 

Pięknych z Wydziału Malarstwa i Rzeźby z roku 1897, Warszawa 1897, s. 34–35.
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Wojciech Gerson jeszcze w trakcie studiów 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, wraz 
z grupą akademickich przyjaciół odbywał piesze 
wycieczki po kraju. Już w 1849 r. wybrali się na 
Kielecczyznę. Po ukończeniu studiów w 1850 r. 
byli w dwumiesięcznej podróży po okolicach Ojco-
wa. Wakacje 1851 r. spędził na wędrówce pieszej 
przez Jeziora Augustowskie do Kowna i Wilna. 
W 1852 r. odbył podróż statkiem w górę Wisły do 
Zawichostu zwiedzając następnie pieszo z grupką 
kolegów Lubelszczyznę, Sandomierskie, ponownie 
Kielecczyznę oraz dolinę rzek Śreniawy i Prądnika. 
W 1853 r. udał się Wisłą w dół rzeki, wędrując 
następnie po Kujawach i Mazowszu. Z tego też roku 
pochodzi prezentowany Pejzaż, przedstawiający 
rozległe zakole rzeki, z dwiema postaciami siedzą-
cymi przy szałasie nad jej brzegiem.
 Przez całe swoje życie każdą wolna chwilę 
wykorzystywał Wojciech Gerson, aby bezpośrednio 
obcować z naturą, ale to okres młodzieńczych 
wędrówek po kraju pozostawił szczególnie trwały 
ślad na jego twórczości. Młody, silnej budowy, 
wysportowany, inspirował się z całą mocą urokami 
natury. Bogacił umysł poznawaniem ludzi, życia, 
zwyczajów, ubiorów i gawęd ludowych. Dla Gerso-
na podróże te „pozostały skarbem doświadczenia 
i umiejętności na całe życie, zaczerpniętej z zawsze 
i dla wszystkich otwartej księgi prawdy przyrodniej 
i dziejowej” (Wojciech Gerson, Jednodniówka. 
Pamięci professorów i kolegów b. Szkoły Sztuk 
Pięknych z Wydziału Malarstwa i Rzeźby z roku 
1897, s. 35)
 „Rysem natomiast ogromnej niezależności od 
tradycyjnych wzorów odznaczają się od razu samo-
dzielne studia natury, wykonywane przez artystę po 
opuszczeniu szkoły, w czasie wędrówek po kraju. 
Przywiązanie i zżycie się z przyrodą od wczesnego 
dzieciństwa pozwalają artyście objąć naturę nowym 
spojrzeniem — bada ją, analizuje, szuka prawdy. 
(…) Z całą gorliwością studiuje efekty światła przy 
najrozmaitszej pogodzie od pełnego słońca do nocy. 
Udając się w coraz to inne okolice spostrzega 
różnicę w typie krajobrazu i stara się uchwycić 
jego istotę, nastrój i charakter. (…) na Mazowszu 
i Kujawach maluje rozległe równiny i wybrzeża 
Wisły. Szuka w krajobrazie jego właściwości 
indywidualnych. (…) W zależności od pory roku 
i dnia, oświetlenia i pogody, że ustosunkowanie 
się wzajemne tonów barwnych zależne jest przede 
wszystkim od światła.” (Armand Vetulani, Wojciech 
Gerson, Warszawa 1952, s. 15)



13
Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 
1950 Kraków)

Widok z pracowni na Barbakan

olej, płótno, 66,5 × 81 cm
sygn. l. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 88 000 zł •
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

Kraków był ukochanym miastem Weissa. To tutaj zamieszkał na stałe, to tutaj został powołany 
na stanowisko pierwszego rektora ASP w niepodległej Polsce (lata 1918–1919). To tutaj miał 
swoją pracownię na akademii – z jej okien od strony ulicy Basztowej rozciągał się wspaniały 
widok na Barbakan i Bramę Floriańską. Ten motyw architektoniczny  artysta wnikliwie 
studiował, powracał do niego m.in. w serii  drzeworytów: Barbakan, Kraków – Barbakan 
z gołębiami (il.), Kraków - Barbakan zimą (por. R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość 
graficzna, Kraków 2006, poz. 104, 105, 106). 
 Z prezentowanego malowidła emanuje subtelność tak charakterystyczna dla Weissa:  
„W  jego obrazach wyczuwalne jest delikatne wzruszenie, jakie daje nam z jednej strony 
przeżycie natury, z drugiej zaś, świadomość umiejętności przekształcania własnych wrażeń 
w harmonijną strukturę malarską” (A. Ławniczakowa, Sylwetka artystyczna Wojciecha 
Weissa [wstęp do katalogu], Wojciech Weiss 1875–1950, wystawa monograficzna, MN 
Poznań 1977, s.2).
 

Podobnie jak muzyka jest harmonią tonów, 
tak malarstwo jest harmonią kolorów, które 
również nazywamy tonami 
 Wojciech Weiss

Kraków – Barbakan z gołębiami (drzeworyt), 1942 r.
źródło: R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, 
Kraków 2006, s. 56, poz. 106.
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Hipolit Lipiński
(1846 Nowy Targ – 1884 Kraków)

Portret handlującego Żyda

olej, płótno, 49 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Hipolit Lipiński

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Pierwsze nauki pobierał w latach 60. XIX w. w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie 
podczas pobytu w Monachium, mając za nauczycieli Theodora Dietza, Otto Seitza i Hermanna 
Anschütza. Po powrocie do Krakowa kształcił się jeszcze przez dwa lata pod okiem Matejki. 
W latach 1875/76–1883/84 trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa na Wyższych 
Kursach dla Kobiet im. Adriana Branieckiego w Krakowie. Epizodycznie na prowadzone 
przez niego zajęcia uczęszczała Olga Boznańska. W 1880 r. należał do komitetu, którego 
zadaniem było przygotowanie uroczystości z okazji przybycia do Galicji cesarza Franciszka 
Józefa. Namalował wówczas obraz „Cesarz austriacki na okrężnym krakowskim 1880”, który 
ofiarował monarsze. Lipiński z zamiłowaniem uwieczniał na płótnach sceny rodzajowe, na 
których przedstawiał życie miasta i wsi, sporadycznie tworzył w akwareli. Jego prace były 
eksponowane w krakowskim TPSP, warszawskich Salonach Aleksandra Krywulta i Józefa 
Ungra, a także na wystawach w Wiedniu i Monachium.
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Emilian Jasiński
(1865 Stawianów -?)

Orka, 1893 r.

olej, deska, 12 × 27,5 cm
sygn. i dat. p. d.: E.Jasiński/ 
Monachium 93

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 13 000 zł

W latach 1884–1887 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a od ok. 1889 
kontynuował naukę w monachijskiej Akademii u Aleksandra Wagnera. W 1895 pracował 
przy panoramie „Tatry”. Pozostał w Monachium na stałe, jednakże często przyjeżdżał do 
kraju, wówczas przebywał w Montowie (k. Nowego Miasta Lubawskiego) i Żabiczynie 
(k.Wągrowca). Malował temperą oraz olejno obrazy o tematyce pejzażowej i rodzajowej. Swoje 
obrazy wystawiał w TZSP w Warszawie, we Lwowie oraz w Salonie Krywulta w Warszawie. 
Miejsce i data jego śmierci nie są znane, ostatnie wzmianki dotyczące jego twórczości 
pochodzą z 1905 roku.
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Roman Kochanowski
(1857 Kraków – 1945 Freising 
w Bawarii)

Na łące

olej, deska, 7,5 × 18 cm
sygn. l. d.: R.Kochanowski

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 15 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w Krakowie – pierwotnie w prywatnej pracowni M. Cercha, 
a następnie w latach 1873 – 1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Gra-
bińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. W 1881 r. 
przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków i bywał 
w poznańskiem. Odbył podróż po Galicji i Podolu, rysując krajobrazy i widoki miast takich 
jak Trembowla, Tarnopol, czy Wieliczka, tworzące album wydany w 1898 r. w Wiedniu. 
Artysta należał do monachijskiego Kunstverein i Kunstlergenossenschaft. Wielokrotnie brał 
udział w wystawach w Niemczech, w Wiedniu i w Londynie. Swoje prace przesyłał także 
na pokazy w kraju. Malował przede wszystkim pejzaże, a tylko z rzadka kwiaty i studia 
portretowe. Był mistrzem małej formy i rysunku.
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Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Dziewczynka z gniazdkiem, 
ok. 1885 r.

olej, deska mahoniowa, 45 × 35 cm
sygn. p. d.: Antoni Kozakiewicz/Monachium
na odwrocie stempel: ALenck/MÜNCHEN 
oraz nalepki: – z Muzeum im. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu z opisem pracy, 
-nalepka wystawowa z wystawy Pejzaż 
w malarstwie polskim od poł. XIX do poł. 
XX wieku, maj-wrzesień 2011 z oraz z Mu-
zeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
z opisem obrazu

Wystawiany:
–  Pejzaż w malarstwie polskim od poł. XIX 

do poł. XX wieku, maj-wrzesień 2011, 
zorganizowana przez Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu w Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze, maj-wrzesień 
2011

–  Malarstwo polskie XIX i XX wieku z kolekcji 
prywatnych, Muzeum im. Oskara Kolberga 
w Przysusze, Oddziale Muzeum Wsi Ra-
domskiej w Radomiu, 29.07–25.09.2007

Reprodukowany:
Malarstwo polskie XIX i XX wieku z kolekcji 
prywatnych, Przysucha 2007, [kat. wystawy 
w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przy-
susze, Oddziale Muzeum Wsi Radomskiej 
w Radomiu, 29.07–25.09.2007], s. 13.

Wieloletni depozyt w Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu (do 2019 r.)

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

Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalew-
skiego. Naukę kontynuował w Akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. 
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju 
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, 
portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach historycznych, a zwłaszcza motywy z powstania 
styczniowego, w którym sam brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, m. in. 
w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach 
Zjednoczonych i Anglii.

Oferowany w katalogu obraz stanowi kwintesencję credo artystycznego Antoniego Koza-
kiewicza. Implikuje umiejętność głębokiego odczuwania natury przez artystę, który swoje 
wrażenia następnie drobiazgowo przelewał na płótno, oraz skierowanie zainteresowania 
w poszukiwaniu malarskich tematów w stronę mieszkańców wsi i ich prostolinijnego 
życia w bliskości z przyrodą. W dużej mierze wynikało to z charakteru artysty. W tekście 
poświęconym osobie Kozakiewicza, malarka Michalina Janoszanka wspominała: Malował 
obrazy, których treść ujmował pogodnie, jako że sam był słoneczny sercem. (…) Był to 
człowiek naturalny – prostolinijny, zupełnie zwyczajnie żyjący w codzienności, bez żadnych 
sztucznych nastrojów i niby to artystycznych fanaberii. (…) Miłośnik natury, zrozumieniem 
piękna zamkniętego w całym wszechświecie, wielbił Stwórcę (M. Janoszanka, Antoni 
Kozakiewicz, „Tęcza” 1938, nr 19, s. 7). W twórczości artysty krytycy dostrzegali też silną 
inspirację dziełami Austriaka Ferdinanda Georga Waldmüllera, głównego reprezentanta 
biedermeierowskiego malarstwa rodzajowego: Na ukształtowanie się ostateczne Kozakiewicza 
oddziałały jednak nie tyle nauki akademickie, ile studja nad sztuką zmarłego niedawno 
Waldmüllera, zwłaszcza nad jego obrazami z życia ludu, budzącymi podówczas gorący 
zachwyt. Zachwyt ten tłumaczy się łatwo, Waldmüller był bowiem prekursorem owego 
malarstwa rodzajowego o tematach ludowych, o drobiazgowem „holenderskim” wykończeniu 
i sporej dozie realizmu, które wkrótce osiągnąć miało w Niemczech tak ogromne powodzenia, 
a które silnie oddziałało na ukształtowanie się i naszej również szkoły realistycznej. (W. H., 
Ś. p. Antoni Kozakiewicz, „Tygodnik Illustrowany” 1929, nr 3, s. 55.). Oferowany na aukcji 
obraz wywołuje przyjemny odbiór u widza. Scena rozgrywa się w ogrodzie, w którym prężą się 
namalowane z botaniczną dokładnością długie łodygi malw i słoneczników. Na drugim planie 
widać porzucone grabie i konewkę, której szczegółowemu opracowaniu artysta poświęcił 
dużo uwagi, dając warsztatowy popis w umiejętnym odwzorowaniu świetlnych refleksów na 
metalicznej powierzchni. Bohaterką kompozycji jest bosa dziewczynka, która przerwawszy 
pracę z zaciekawieniem przygląda się znalezisku w postaci ptasiego gniazda. Obraz został 
namalowany podczas pobytu Kozakiewicza w Monachium, nazywanym podówczas „Atenami 
nadizarskimi”, gdzie spędził lata 1871–1900. Tam też spotkał się z przychylnym odbiorem 
swych prac wśród społeczeństwa: jego niewielkie, drobiazgowo wykończone obrazy rodzajowe 
lub, rzadziej, rodzajowo-historyczne, należały do najbardziej poszukiwanych i najchętniej 
kupowanych (W. H., Ś. p. Antoni Kozakiewicz, „Tygodnik Illustrowany” 1929, nr 3, s. 55.).
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18
Konstanty Mańkowski
(1861 Kraków -1897 tamże)

Odpoczynek po polowaniu

olej, płótno, 90 × 130 cm
sygn. u dołu: Konstanty Mańkowski
na odwrocie ramy dwie nalepki zakładu 
ramiarskiego Filip Woźniak/Fabryka 
i skład robót pozłotniczych/i rzeźbiarski-
ch/w Krakowie oraz napis: 1864.

cena wywoławcza: 96 000 zł
estymacja: 110 000 – 140 000 zł

W latach 1874–1875 oraz w 1879–1880 studiował w SSP w Krakowie, gdzie w 1879 roku 
otrzymał drugą nagrodę. W latach 1880–1884 uczył się w Akademii wiedeńskiej w pracowni 
Hansa Makarta. W latach 1885/6 oraz 1887/8 ponownie wrócił do krakowskiej SSP, gdzie 
był w klasie kompozycyjnej u Jana Matejki. W 1896 roku przebywał w Monachium gdzie 
wraz ze Stanisławem Janowskim, Władysławem Wankie i Kasprem Żelechowskim malowali 
panoramę Tatr. Malował portrety, pejzaże, sceny religijne oraz sceny rodzajowe rozgrywające 
się w starożytności. Wystawiał w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie oraz w Salonie 
Krywulta. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
w Warszawie czy we Lwowskiej Galerii Obrazów.
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19
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Żołnierz z luzakiem, 1921 r.

olej, tektura, 32 × 45 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1921

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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20
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Scena rodzajowa z ułanem, 
1947 r.

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1947

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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21
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odpoczynek ułana, 1947 r.

olej, tektura, 34,5 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1947
na odwrocie okrągła pieczęć Jerzego 
Kossaka oraz faksymile jego potwierdzenia 
autentyczności obrazu

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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22
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Napad wilków

olej, płótno, 61 × 96 cm
sygn. l. d.: Cz. Wasilewski

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał do 
stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace jego nie 
są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku do natury. 
Niektore prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”z inicjałem „I” 
lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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23
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Portret cesarza Wilhelma II, 
około 1915 r.

olej, tektura, 30,5 × 21 cm
sygn. p. d.: W. Kossak
na odwrocie orzeczenie Leszka Ludwikow-
skiego z 1972 r.

Wystawiany:
–  Kossakowie, Muzeum Regionalne 

w Stalowej Woli, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, 3.03–8.05.2016

–  Kossakowie, Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie, 8 lipca – 2 października 
2016

Reprodukowany:
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, 
Kossakowie, PGS Sopot 2016 r., Pań-
stwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2016, 
s.142

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

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

W stajni

olej, płótno, 50,5 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak 192 
(nieczytelne)
na odwrocie pieczęć lakowa z herbem 
Kossaków

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Odpoczynek ułana, 1934 r.

olej, płótno, 50 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.: 
Wojciech Kossak/1934 r.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

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

Napad wilków, 1933 r.

olej, płótno 69 × 99 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1933
na odwrocie napis: moja robota/Wojciech 
Kossak.

Analogiczne prace reprodukowane:
K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 
1982, il. cz-b. 247 i 249.

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

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Piotr Stojanow
(działający 1887–1894)

Sanna

olej, płótno, 50 × 82 cm
sygn. l. d.: C. Stojanow

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Artysta bułgarskiego pochodzenia. W latach 1887–1894 studiował w akademii w Peters-
burgu. W 1892 i 1893 roku zdobył dwa srebrne medale za swoje prace. Malarz historyczny 
i rodzajowy. Malował porywające wieloelementowe sceny z końmi w zimowej scenerii. Jego 
twórczość cechuje dynamika przedstawień malowana śmiałymi pociągnięciami pędzla.

58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





28
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Na polowanie

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na wieżę Kościoła 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Warszawie

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński.

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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30
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż z brzozami

olej, tektura, 22,5 × 32,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: I.Trusz

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż krymski

olej, tektura, 32 × 41 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Iw.Trusz

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł



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

Przekupki

olej, tektura, 25 × 34 cm
sygn. p. d.: E. Erb

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Chłopka z kogutem

olej, tektura, 38,5 x 29,5 cm 
sygn. l. g.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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.
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Stosunek uczuciowy widza do dzieła sztuki jest sprawą nawskroś indywidualną. Jedni wolą 
naturalistyczną brzydotę i światłocieniowe, nieuchwytne misterja Rembrandta, innych 
pociąga bardziej klasyczne, zrównoważone i uduchowione piękno Leonarda. Bez względu na 
to jednak, jak się kto odnosi osobiście do całokształtu twórczości Kazimierza Sichulskiego, 
czy go ona porywa, rozgrzewa i napełnia entuzjazmem, czy też wydaje mu się czemś 
obcem, dalekiem, nieprzystępnem i trochę niesamowitem, jedno jest pewne: każdego, kto 
zna tę twórczość olbrzymią, chociażby tylko w najbardziej zasadniczych jej przejawach, 
w podziw i w zdumienie, złączone z szacunkiem najwyższym, wprawić musi nie-pospolite jej 
bogactwo i wszechstronność. Niesłychana bujność i prężność talentu Sichulskiego niewiele 
mają równych w sobie na całym obszarze sztuki.

W. Kozicki, Kazimierz Sichulski. Monografie  
artystyczne T. XIX, Warszawa 1928, s. 5.

34
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

W ogrodzie, 1927 r.

olej, płótno dublowane, 108 × 99 cm
sygn. i dat. p. d.: SICHULSKI / ROPIEŃKA 
1927.

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 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 Academie 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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35
Zdzisław Jasiński
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Pasterka, 1926 r.

olej, płótno, 91 × 73,5 cm
sygn. i dat. l. d.: ZD. Jasiński 1926

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

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę 
dekoratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej 
dawał mu pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u profesorów Leopolda Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. 
W Monachium przebywał od 1885 r., gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. 
W 1893 r. powrócił do Warszawy. Prace Jasińskiego to także monumentalne malarstwo 
dekoracyjne, m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie w katedrze we Włocławku 
i kolegiacie w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę rodzajową, 
a także malarstwo symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył 
podróż do Italii. W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 
roku osiadł w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.
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36
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Osobita w południe

olej, tektura, 32 × 40,5 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
na odwrocie nalepka z Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka” w Krako-
wie z opisem pracy
oraz napis: SF 19

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Pejzaż zimowy, 1932 r.

olej, płótno, 66 × 91 cm
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkiewicz/1932
na odwrocie fragment nalepki z urzędu 
celnego

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 29 000 – 35 000 zł
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38
Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Żniwa, 1942 r.

olej, tektura, 17 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l. d.: H. Szczygliński 1942.
na odwrocie nalepka: Artystyczna 
introligatornia – ramiarnia/TADEUSZ 
ZARĘBSKI/Warszawa, Marszałkowska 
119 m. 1/PRACOWNIA RAM, PASSE-
-PARTOUT/NAKLEJANIE PLANÓW I MAP

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

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898 – 1905 studiował w krakowskiej Szkole (późniejszej Akademii) 
Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. 
Studia uzupełniał w Monachium u Stanisława Grocholskiego i Antoniego Ažbégo. W czasie 
I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, tj. 
w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w latach 1921–25 był 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był także związany z kabaretem Zielony 
Balonik. Malował pejzaże, nokturny, widoki architektury. Zajmował się grafiką, zwłaszcza 
litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach przedstawiał miejsca związane z historią 
Polski. Prace jego autorstwa charakteryzują się świetnym połączeniem kolorystycznym z grą 
światła i cienia. W sposobie stylizacji linii o raz barw widać wpływ secesji. Artysta często 
wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój 
tajemniczości, symboliczny.
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Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Dziewczynka

olej, sklejka, 79 × 59,5 cm
sygn. p. d.: Borysowski  
oraz l. g.: Borysowski

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię

40
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż

olej, tektura, 48,5 × 69 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: SKamocki

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

Ogromna wrażliwość na piękno natury, umiłowanie tej natury, panteistyczne przywiązanie 
się do niej i zrozumienie jej tajemnic, ustosunkowanie się do niej poetyckie i pełne jakiegoś 
zbożnego zachwycenia, świetna obserwacja i zdolność przeżywania nastroju, jakich tyle 
nastręcza przyroda w każdej godzinie dnia, wszystko to złoży się na pełną dojrzałej mę-
skości twórczość, świadomą już swych celów i środków. Pozostanie jednak w tym dobrym 
człowieku i wiecznie niezadowolonym z siebie artyście jakiś rys niezrealizowanej tęsknoty, 
niedopowiedzenia, zawahania się, jakby ciągle jeszcze czekał na tę chwilę, kiedy dosłyszy 
to upragnione echo tajemnej mowy natury, która niezwykła jest zwierzać się codziennie. 
I w tem jest ta odrębność Kamockiego, jego urok – i zadatek na przyszłość.

A. Schroeder, Stanisław Kamocki, „Sztuki Piękne” 1927/1928, s. 427.
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Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.

41
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Cerkiewka

olej, tektura, 59 × 77 cm
sygn. p. d.: I.Trusz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Tadeusza Fiedlera 
(1858–1933). Profesor Politechniki 
Lwowskiej, dziekan Wydziału mecha-
nicznego i dwukrotny rektor tej uczelni. 
Profesor nabył obraz bezpośrednio od 
artysty (przed 1933 r.)

Wystawiany i reprodukowany:
Słoneczne akordy w palecie Iwana 
Trusza. Prace ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Lwowie im. Andrzeja 
Szeptyckiego. Państwowa Galeria Sztuki, 
30.06–25.09.2011, Sopot, s. 111.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł
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42
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Przy studni, 1931 r.

olej, płótno, 99 × 89 cm
sygn. i dat. l. d.: Sichulski 1931.

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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Franciszek Streitt
(1839 Brody – 1890 Monachium)

Portret mężczyzny, 1867 r.

olej, tektura, 48 × 35 cm
sygn. i dat. p. ś.: F. Streitt/67
na odwrocie napis: Własność Czesława 
Małachowskiego

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał we Lwowie. W latach 1856–1866 studiował w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie 
w akademii wiedeńskiej u E. Engertha. W 1871 r. osiadł na stałe w Monachium, gdzie związał 
się z grupą artystów polskich, skupionych wokół osoby J. Brandta. Malował głównie sceny 
rodzajowe, pejzaże i portrety; we wcześniejszym okresie także obrazy o tematyce historycznej. 
Prace swoje wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP oraz w warszawskim TZSP.
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Józef Męcina-Krzesz
(Kraków 1860 – Poznań 1934)

Portret kobiety

olej, tektura, 63 × 40 cm
sygn. l. d.: J. Męcina Krzesz

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

Wykształcenie artystyczne zdobywał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych m.in. u W. Łuszcz-
kiewicza, F. Cynka, L. Loefflera, w końcu u J. Matejki. W roku 1885 wyjechał na stypendium 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w szkole J. P. Laurensa pod kierunkiem H. Martina, 
F. Humberta, J. Lefebvre’a. Wystawiał na paryskich Salonach. W roku 1894 powrócił do 
Krakowa, w 1921 r. osiadł na stałe w Poznaniu. Początkowa twórczość artysty to przede 
wszystkim wielofiguralne przedstawienia o tematyce historycznej, malowane pod wpływem 
twórczości Matejki. Po wyjeździe do Paryża coraz częściej podejmował tematykę rodzajową, 
opartą na studiach z natury, ale także religijną, alegoryczną. Wiele uwagi poświęcał portretowi; 
wykonywał reprezentacyjne wizerunki znanych osobistości, a także idealizowane portrety 
kobiet. Artysta wierny był konwencji realistycznej; umiejętnie operując światłem podkreślał 
liryczny nastrój przedstawienia. Wiele wystawiał, przede wszystkim w TZSP, warszawskim 
Salonie Aleksandra Krywulta, krakowskim i lwowskim TPSP, ale także za granicą – w Paryżu, 
Berlinie, Budapeszcie i Wiedniu.
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45
Antoni Piotrowski
(1853 Nietulisko Duże – 
1924 Warszawa)

Tancerka

olej, płótno, 88 × 65 cm
sygn. l. d.: A. PIOTROWSKI

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

W 1867 roku rozpoczął naukę rysunku u Wojciecha Gersona, którą kontynuował w jego 
warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1875–77 studiował w monachijskiej Akademii 
w pracowniach A. Strähubera oraz W. Lindenschmita. Następnie swe artystyczne studia 
kontynuował już w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po 
ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Pary-
skich (1880 r. i 1881 r.). Po powrocie do kraju, w Krakowie otworzył własną szkołę, w której 
nauczał malarstwa. Do grona jego uczniów należeli m.in.: O. Boznańska, J. Malczewski oraz 
H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent 
wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg 
powstania Bułgarów przeciwko Turkom. Jego malarska twórczość, głównie związana z nurtem 
realistycznym, to przede wszystkim przedstawienia pejzaży oraz kompozycji z sielankowymi 
scenkami rodzajowymi z wiejskimi motywami. Artysta sięgał także po sceny historyczne, 
głównie związane z powstaniem styczniowym. Był również znakomitym portrecistą. Jego prace 
były wystawiane na wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych. Obrazy Piotrowskiego 
należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie, 
Szczecinie, Krakowie, Łodzi.

„Antoni Piotrowski jako malarz należy do nielicznej już grupy artystów reprezentujących 
najlepszą tradycyę szkoły Matejki i wielkie umiłowanie sztuki, wzorowy rysunek, wzorową 
staranność w wykończeniu akcesoryów, talent w wynajdywaniu momentu malarskiego wśród 
najzwyklejszych nawet tematów. Poważny plon malarski jaki przekazuje sztuce polskiej 
zapisuje nazwisko jego w pierwszych szeregach pracowników pędzIa.”

Antoni Piotrowski, Współczesne Malarstwo Polski z. VIII, tekst: Władysław Prokesch, 
nakładem Księgarni J. Czerneckiego w Wieliczce, Kraków, [bdw], s. 14.
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46
Malarz nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Wenus z Amorem

olej, płótno, 95 × 75 cm

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

Wenus, wywodząca się z mitologii rzymskiej bogini miłości, utożsamiana z grecką Afrodytą, 
od starożytności aż po czasy współczesne inspirowała i wciąż jest tematem chętnie podej-
mowanym przez artystów. Historia sztuki rozpisuje się o jej bogatej ikonografii, atrybutach 
i zmieniających się na przestrzeni wieków typach kompozycyjnych. Przedstawiana była 
przeważnie w nagiej postaci (wyjątkiem były np. wizerunki obecne na średniowiecznych 
malowidłach), postawie stojącej (np. Wenus Pudica) lub leżącej, jak u Giorgione lub We-
lázquza. Portretując Wenus artysta miał do wyboru szeroki wachlarz atrybutów, wśród których 
wyróżnić można lustro toaletowe, w którym bogini się przeglądała, kwiat róży, mirt, gołębie. 
W przedstawieniach Wenus Anadyomene nawiązywano do historii jej narodzin i wątków 
z życia, przedstawiając w asyście np. boga wojny Marsa, z którym bogini miała romans. 
Pojęcie na temat ilości wariacji ikonograficznych poświęconych bogini miłości daje publikacja 
K. Bendera zatytułowana „The Italian Venus” z 2007 roku, będąca katalogiem z wykazem 
realizacji tego tematu na gruncie włoskim, uporządkowanym podług ikonograficznego klucza. 
Oferowany na aukcji obraz przedstawia Wenus jako piękną niewiastę w półpostaci w asyście 
uskrzydlonego Amora, syna bogini, dzierżącego w dłoni zapaloną pochodnię - symbol 
roznieconej miłosnym uczuciem namiętności. 
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47
Gillis van Coninxloo
(1544 Antwerpia – 1607 Amsterdam) 
naśladowca (2 połowa XVII w.)

Pejzaż z rzeką

olej, płótno dublowane, 90 × 140 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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48
Malarz nieokreślony
(XIX w.)

Włoski pejzaż z mostem

olej, płótno, 69 × 130 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

88 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



49
Johann Heinrich Roos
(1631 Otterberg – 1685 Frankfurt nad Menem), 
naśladowca (XVIII–XIX)

Pejzaż z kozami

olej, płótno, 39 × 48 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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50
Édouard Bernard Swebach 
(1800 Paryż – 1870 Wersal)

Żydowski targ koński, 1823 r.

olej, płótno, 56 × 78 cm
sygn. monogramem p. d. (zatarta)

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska (zakup 
w 2004 r. w domu aukcyjnym Kaupp 
GmbH, Sulzburg, Niemcy).

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

Pochodził z malarskiej rodziny – był synem 
Jacquesa Françoisa Josepha Swebacha 
(1769–1823). Po ojcu przejął zaintereso-
wanie malarstwem rodzajowym i grafiką. 
W 1818 roku studiował w akademii 
paryskiej, a lata 1818/20 spędził w Ro-
sji.  Malował przedstawienia rodzajowe, 
konne i wojskowe. Tworzył z niezwykłą  
szczegółowością w oddaniu szczegółów 
i realizmu przedstawienia. Swoje obrazy 
wystawiał w latach: 1822, 1824, 1835 
i 1838. Obecnie jego  malowidła znaj-
dują się w muzach – m.in. w Besançon, 
Cherbourgu czy w Moskwie („Targ konny 
w Rosji” z 1818 r., „Sanna” z 1819 r.) oraz 
w licznych kolekcjach prywatnych. Tworzył 
również w technice litograficznej. 
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51
Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Scena z wozem na siano, 1843 r.

olej, deska, 22 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: E.Hildebrandt 1843

Wystawiany:
Eduard Hildebrandt. 200-lecie 
urodzin mistrza, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 
09.04–05.05.2019

Reprodukowany:
Eduard Hildebrandt. 200-lecie urodzin 
mistrza, [katalog wystawy, oprac. Stani-
sław Seyfried], Gdańsk 2019, s. 9.

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wpro-
wadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie 
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty 
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże 
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel 
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki 
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).
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52
Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Bazar w Kairze, 1860 r.

olej, płótno, tektura, 35,5 × 27 cm
sygn. i dat. l. d.: Eduard Hildebrandt 
1860

Wystawiany:
Eduard Hildebrandt. 200-lecie 
urodzin mistrza, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury, Ratusz Staromiejski w Gdańsku, 
09.04–05.05.2019

Reprodukowany:
Eduard Hildebrandt. 200-lecie urodzin 
mistrza [katalog wystawy, oprac. Stani-
sław Seyfried], Gdańsk 2019, s. 8.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wpro-
wadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie 
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty 
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże 
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel 
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki 
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).
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53
Walter Moras
(1856 Berlin – 1925 Harzburg)

Przystań

olej, płótno, 60 × 100 cm
sygn. l. d.: W.Moras

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarz niemieckiego pochodzenia, głównie związany z berlińskim środowiskiem artystycznym. 
Malarstwo studiował pod kierunkiem Hermanna Eschke. Dużo podróżował, był m.in. w Wiel-
kiej Brytanii, Holandii, Skandynawii oraz we Włoszech. Po raz pierwszy swoje prace artysta 
pokazał w 1876 roku na wystawie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Jego 
twórczość utrzymana w duchu realistycznym to przede wszystkim przedstawienia pejzaży 
marynistycznych, prezentowana w ciepłej tonacji kolorystycznej i nieco melancholijnej 
atmosferze.
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54
Bolesław Szańkowski
(1873 Pogwizdowo – 1953 Fischbachau/
Bawaria)

Dziewczyna z wachlarzem

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

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

W latach 1890–1893 odbywał studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Matejki. Naukę kontynuował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu, w pracowniach 
B. Constanta i A. De La Gandara. W roku 1900 otrzymał pierwszy medal na Salonie Paryskim 
za portret męski. W następnych latach podróżował między Paryżem a Londynem, malując 
portrety tamtejszej arystokracji i elit towarzyskich. W 1912 r. osiadł na stałe w Monachium. 
Brał udział w wielu wystawach w Niemczech i Austrii; indywidualne wystawy prac Szań-
kowskiego w Polsce odbyły się w latach 1928 i 1939. Portretował m.in. rodzinę cesarską 
w Berlinie i królewską rodzinę w Rumunii. Okres I wojny światowej spędził w rodzinnym 
kraju, wykonując portrety polskiej arystokracji, m.in. z rodzin Potockich i Radziwiłłów. Artysta 
wielokrotnie portretował swoje córki, Helenę oraz Adriannę.
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55
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Portret damy w czerwonej sukni, 
1925 r.

olej, płótno, 101 × 81 cm
sygn. i dat. p. d.: Czedekowski B. 1925

Wystawiany:
Bolesław Jan Czedekowski – portrecista 
wiedeński, Muzeum Narodowe w Gdańsku 
(oddział: Muzeum Tradycji Szlacheckiej 
w Waplewie Wielkim), od 9 września 2018 
– 7 grudnia 2018 r.

Reprodukowany:
Bolesław Jan Czedekowski – portrecista wie-
deński [katalog wystawy pod red. Macieja
Kraińskiego], MN Gdańsk 2018, s. 25.

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 35 000 – 55 000 zł

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.

Czedekowski był mistrzem pędzla w malowaniu kobiet. Jak pisał w 1925 roku E. Woro-
niecki: Jest to prawdziwa gama uroku niewieściego, poczynając od słodkiej urody kapłanek 
ogniska domowego, aż do olśniewających lwic salonowych i niebezpiecznie wysportowanych 
amazonek o pieściwej linii kształtów…

E. Woroniecki, Z wystaw polskich w Paryżu. Portrety p. J. B. Czedekowskiego  
w galerii Knoedlera, „Świat”, 1925 nr 3, s. 4–5

(…) W mistrzowski sposób oddaje Czedekowski połysk kobiecych włosów, kolor skóry, 
intensywność spojrzenia, tego wszystkiego, co stanowi nie tylko o osobowości kobiety, o jej 
indywidualności, ale również o typie urody, sposobie bycia, siedzenia, układu rąk. Jest przy 
tym wykwintny, nigdy nie usiłuje osiągnąć efektów jaskrawością barw, czy ekscentrycznością 
póz (…).

H. Muszyńska-Hoffmannowa, A. Okońska, Na mil sześć tysięcy.  
O malarstwie Bolesława Czedekowskiego, Łódź 1978, s. 188
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56
Odo Dobrowolski
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Kobieta w kapeluszu

olej, płótno, 43 × 32,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. g.: O. Dobrowolski

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

Początkowo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz. W latach 
1908–1909 przebywał w Paryżu pod opieką Jana Styki. Przez krótki czas był w Monachium, 
po czym wyjechał do Lwowa. W 1915 roku wyjechał do Rosji. Artysta w swojej twórczości 
posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli, pastelu i gwaszu. Skupiał się głównie 
na przedstawieniach motywów architektonicznych. Malował nastrojowe widoki z Krakowa, 
Lwowa, Paryża oraz innych francuskich miast. Zajmował się również litografią. W 1915 
roku Dobrowolski wydał tekę barwnych autolitografii pt.: „Lwów”. Prace artysty znajdują się 
w Lwowskiej Galerii Sztuki oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, we Wrocławiu.
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57
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże żółte, przed 1947 r.

olej, tektura, 68 × 48 cm w świetle ramy
sygn. p. śr.: A.Karpiński
na odwrocie napis autorski: obraz ten 
„Róże żółte” jest/oryginalną moją pracą/A.
Karpiński, Kraków 27listopada/1947

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

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

Karpiński 1875–1961, 
Sandomierz – Stalowa Wola 

2003 [kat.], s. 28
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58
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Śpiący Wojciech Weiss

olej, tektura, 36 × 53 cm
sygn. l. d.: aneri

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

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in. 
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym 
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci 
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie 
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu 
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna 
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka 
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych, 
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka 
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny 
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena 
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże 
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej 
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również 
na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka 
swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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59
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Żółte róże

olej, tektura, 69,5 × 48,5 cm
sygn. p. d.: MISKY

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studia malarskie odbył w latach 1902–1910 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w pracowniach najwybitniejszych polskich artystów: Floriana Cynka, Józefa Mehoffera, 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Był również uczniem Jana Stanisławskiego. 
Naukę uzupełniał w Dreźnie, Paryżu, Lipsku i Berlinie. Od 1907 roku był nauczycielem 
rysunku w krakowskiej I Szkole Realnej, w późniejszych latach pełnił funkcję inspektora 
nauki i rysunku w szkołach średnich na terenie Galicji. Misky przynależał do Cechu Artystów 
Plastyków Jednoróg w okresie 1927–1930. Twórczość artysty to przede wszystkim pejzaże 
marynistyczne oraz widoki wsi, miast. Sięgał także po motywy scen rodzajowych, martwych 
natur, portrety i akty. W swoich pracach wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli. 
Uprawiał również grafikę.
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60
Marian Wawrzeniecki
(1863 Warszawa -1943 tamże)

Z podań słowiańskich, ok. 1914 r.

olej, płótno dublowane, 58 × 48 cm
sygnowany p. śr.: M. W.
na odwrocie na krośnie napis: M.WAW-
RZENIECKI/1914

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Malarz, archeolog oraz krytyk sztuki. Studia odbył w Warszawie w Klasie Rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Władysława Gumińskiego. Później naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Plastycznych pod okiem I. Jabłońskiego oraz W. Łuszczkiewicza. Był również 
uczniem Jana Matejki. Studiował w Akademii w Monachium. Członek krakowskiej Komisji 
do Badań nad Historią Sztuki w Polsce oraz Akademii Umiejętności. Swe badania głównie 
poświęcił kulturze dawnych Słowian. Zajmował się także zagadnieniami dotyczących starych 
wierzeń oraz czarów. I właśnie te motywy najczęściej przenosił na swoje płótna, tworząc 
alegoryczne i fantazyjne kompozycje, często przepełnione enigmatycznym i niepokojącym 
nastrojem. Jego prace były reprodukowane na znaczkach i kartach pocztowych. Swoje 
prace Wawrzeniecki podpisywał znakiem swastyki, która w wierzeniach dawnych Słowian 
oznaczała szczęście, zwycięstwo.
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61
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Pejzażysta – Wojciech Weiss 
malujący, 1935 r.

olej, płótno, 49 × 65,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Aneri/1935
na odwrocie cztery nalepki: nalepka 
wystawowa z 1936 z opisem pracy 
i numerem 38915; nalepka z odręcznym 
napisem: Aneri, Pejzażysta olej.; nalepka 
wystawowa z nr 360; oraz nalepka 
wystawowa z Miejskiego Ośrodka Kultury-
-Zamek, Galeria Sztuki-Zamek, Sucha 
Beskidzka z tytułem: Pejzażysta W. Weiss 
malujący; na odwrocie na płótnie nr: 4.

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in. 
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym 
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci 
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie 
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu 
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna 
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka 
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych, 
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka 
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny 
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena 
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże 
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej 
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również 
na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka 
swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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62
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Aneri na plaży, ok. 1937 r.

olej, płótno, 33 × 46 cm
sygn. p. d.: WWeiss
na odwrocie pieczęć z faksymile sygnatury 
artysty WW oraz numer 10194. 

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

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

„Ostre nadbałtyckie światło fascynowało artystów. Wakacje spędzane z dziećmi w Ja-
strzębiej Górze połączone były z wytężoną pracą. Ustawiali swe sztalugi bezpośrednio na 
plaży, notując na płótnie zmienność oświetlenia błękitnej powierzchni morza, przerywanej 
białymi grzebieniami fal. Jaśniejący w oddali horyzont kontrastował z ostrą zielenią zarośli, 
porastających stromy brzeg. Bogactwo kolorów wieczornej zorzy zachodzącego słońca swą 
niepowtarzalnością szczególnie inspirowało Weissa. Dopiero po skończonym dniu mógł 
pozwolić sobie na chwilę wytchnienia. „Wieczór nadchodzi, w blaskach zachodzącego słońca, 
rozgrzany, zachwycony wraca spracowany mój mistrz. Na płótnie zaczarował piękno chwili, 
które się nigdy nie powtórzy, poemat malowany, gorący barwami i przeżyciem. Postawił 
i oparł obraz o ścianę, siadł na ganku patrząc na gasnący dzień i słońce ginące w morzu”. 

Renata Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Anerii, [kat. wystawy],  
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2007, s.142
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Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune. W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował 
swoje prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) 
i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej 
twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.

„W swoim stylu Terlikowski nie jest podobny do żadnego artysty i nie zawdzięcza nic 
jakiejś szkole, nie jest dłużnikiem żadnej estetycznej tendencji – ani z przeszłości, 
ani współczesnej. Więc proszę nie starać się szukać u niego wiedzy, zdobytej kultury. 
Znajdziecie tu Państwo jedynie bardzo osobistą wizję, która przekraczając utarte 
granice, wybucha z żywiołową spontanicznością. Przede wszystkim nie szukajcie 
w jego malarstwie intelektu pewnie dokonującego wyboru swej drogi, środków wyrazu, 
swej rzeczywistości. Tu panem jest tylko intuicja. Nie ma przypomnień, odnoszeń tak 
pomocnych w wytyczeniu granic, nie ma ułatwień służących orientacji przewodników. 
Ktoś powiedział – Guillaume Janneau, o ile sobie przypominam – że w obliczu natury 
Terlikowski jest zupełnie dziewiczy. To właśnie to. Terlikowski operuje na gorąco, proszę 
mi wybaczyć tę chirurgiczną metaforę. Ustawia się naprzeciwko wybranego motywu, 
przygląda mu się uważnie i kształtuje swą kompozycję na żywo. Nie ma ochłodzenia 
entuzjazmu, nie ma momentu zatrzymania w uniesieniu twórczym poprzez spokojnie 
pracę, w schronieniu pracowni. Ten wielki entuzjasta nigdy nie uszczuplił swego 
potencjału radości końcowymi owymi wykończeniami, wygładzeniem całości. [...]
 Nie oglądając się na nic, podczas jednego seansu, przez parę godzin, bez odczucia 
znużenia, bez zmęczenia, artysta maluje swój obraz – niezależnie od jego rozmiarów, 
od wagi tematu, od istoty przedstawianych szczegółów, od trudności, jakie przedstawia 
rozwiązanie problemów malarskich”.

Jan Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski 
(1873–1951). Malarstwo. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012 r., 

s. 19

„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta] dał nam nowe wizje krajów, 
które poznał. Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, innym razem hojny, konstruował obraz 
szerokimi, szybkimi pociągnięciami, bez żadnego ustępstwa na rzecz mody. W linii 
wielkich artystów Włodzimierz Terlikowski jest jednym z mistrzów współczesnej sztuki 
figuratywnej”.

Galerie Bernheim-Jeune, 1974, w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz 
Terlikowski (1873–1951). Malarstwo. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 

2012 r., s. 22

63
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Wieża Filipa Pięknego 
w Awinionie

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: 192 (1?)/Wł. Terlikowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 23 000 – 30 000 zł
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64
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Mężczyzna z fajką

olej, płyta, 38 × 54 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz

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

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

W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię 
np. przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego z zastawą 
na herbatę o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym ciastem 
w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym zupełnie mieście. Albo proboszcza 
idącego krokiem mało właściwym dla duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących 
przy stołach lub pijaków o charakterze apaszów z rue de la Gaité, ogólnie biorąc typy ze 
społecznych dołów. Lecz moi tematem ulubionym były głowy apaszów i głowy ludzi w ogóle. 
W tych głowach właśnie poszukiwałem ekspresji, owej ekspresji nieskończoności, aspektu 
tajemniczości również.

Stanisław Eleszkiewicz – Szkic autobiograficzny, fragm., [w:] Stanisław Eleszkiewicz,  
kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, nlb.
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65
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Wybrzeże Bretanii, ok. 1930 r.

olej, płótno, 46 × 61 cm
sygn. p. d.: H. Epstein

Wystawiany:
Henri Epstein. Mistrzowie École de Paris, 
Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, 18 wrze-
śnia – 31 grudnia 2015

Reprodukowany:
Henri Epstein. Mistrzowie École de Paris, 
katalog wystawy, tekst Artur Winiarski, Villa 
la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 
2015, nr kat. 74, s. 120.

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

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

Jego pierwsze prace namalowane po przyjeździe do Paryża były zielonkawe, cierpkie, ostre, 
ale już wtedy dziwnie pociągające, osobliwe, w niezwykły i barbarzyński sposób. Postaci, 
krajobrazy i martwe natury – wszystko najpierw drażniło, a potem fascynowało. Stopniowo, 
lecz niechybnie!

Gustave Coquiot, Les indépendants – 1884–1920, Ollendorf 1920.

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

W. George, The School of Paris, [w:] C. Roth, Jewish Art. An Illustrated History,  
Tel Aviv 1961, s. 709.

Oferowany w katalogu obraz wpisuje się w tzw. błękitny okres w twórczości artysty, przy-
padający na lata 30. XX wieku. W tym czasie dominującą grupę dzieł w dorobku Epsteina 
stanowiły widoki bretońskich wybrzeży z ich malowniczym ukształtowaniem terenu oraz 
sceny portowe przedstawiające rybaków przy pracy. Wiadome jest, że w 1931 r. artysta 
przebywał w Bretanii, w miejscowości Concarneau oraz wypływał na przybrzeżną wyspę 
Belle-Ile-en-Mer, skąd przywoził liczne akwarele i oleje, inspirowane tymi tematami. To, 
co znamienne dla artysty to fakt, że niemal zawsze umiejscawiał w pejzażach choćby 
drobną postać ludzką. Jest dużo prawdy zawartej w słowach: „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). W tym przypadku mamy do czynienia z grupą spacerowiczów, przechadzających 
się wybrzeżem i odpoczywających w zagłębieniach skał. Epstein pozwala nam się przenieść 
w pogodny poranek do północno-zachodniej Francji i poczuć klimat tego miejsca takim, 
jaki mu się jawił przed wojną.
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66
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Akt

technika mieszana, sklejka, 
31,5 × 24 cm
sygn. p. d.: Z.Cyan

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, ceramik, absolwent, a później wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Fascynował go polski folklor. W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie dołączył 
do środowiska Ecole de Paris i zaczął czerpać artystyczne inspiracje z twórczości Matis-
se’a i Cézzane’a. Pierwsze większe sukcesy na wystawach paryskich przypadły na lata 
50-te, wtedy też nastąpiła ostatnia znacząca zmiana stylowa w jego twórczości. Wśród jego 
prac znaleźć można zarówno obrazy, rzeźby, przedmioty ceramiczne, kolaże jak i malunki 
ścienne wykonane z wykorzystaniem programowania elektronicznego oraz wielkoformatowe 
instalacje ze stali i pleksi.
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67
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Krzesło, 1956 r.

olej, płyta, 92 × 73 cm
sygn. i dat. l. g.: M. Blond 56

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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68
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Kobieta z kwiatami, lata 20. XX w.

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

Wystawiany:
Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, 
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 20 wrze-
śnia – 31 grudnia 2013

Reprodukowany:
Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, 
katalog wystawy, tekst Artur Winiarski, 
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
Warszawa 2013, nr kat. 36, s. 124.

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz w Académie „La Palette” w Paryżu (od 
1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty 
z wieloma przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, H. Matissem. Uczestniczył w wystawach 
paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne 
w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety 
o wysokich walorach dekoracyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do 
obserwacji natury.

Od 1922 roku Hayden odwrócił się od stylistyki kubizmu, poszukując nowego języka 
artystycznego. Wtedy to w jego twórczości pojawiają się liczne przedstawienia pejzaży, 
sceny rodzajowe, akty oraz właśnie portrety. W tych przedstawieniach Hayden kieruje 
się ku obrazom malowanym w konwencji realistycznej. Portrety Haydena to syntetycznie 
poprowadzony rysunek, z delikatnie zaznaczonym konturem. Artysta swoje obrazy buduje 
szeroką plamą barwną, modelując je miękkim światłocieniem. Modele u Haydena zazwyczaj 
zostają ukazani na jednobarwnym, neutralnym tle.
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Obrazy prof. Zawadowskiego rysowane są kolorem: przejrzyste, szerokie pociągnięcia budują 
obrazy o mocnym nasileniu barwnym, zimny błękit i zieleń szmaragdowa przeciwstawiane 
są czerwieniom w kompozycjach figuralnych pejzażach z południa.

F. Lilpop Krance, Wystawy paryskie. E Vuillard. Polscy artyści  
„Gazeta Polska”1938, nr 168.

69
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 1982 Aix-en-
Provence)

Pejzaż z południa Francji

olej, płótno, 54 × 65,5 cm
sygn. l.d.: Zawado.

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F.Légerem, A.Modiglianim i L.Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
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70
Alicja Halicka 
(1894 Kraków – Paryż 1975)

Dziewczynka w fotelu,  
ok. 1926–1928

olej, płótno, 41 × 33 cm
sygn. p.g.: Halicka

Proweniencja:
–  Kolekcja Toma Podla, USA  

(depozyt w Muzeum Regionalnym 
w Stalowej Woli)

–  Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris., 
Villa La Flaur, Konstancin 23 września 
2011-31 grudnia 2011

Reprodukowany:
K.Zagrodzki, Alicja Halicka. Mistrzowie 
Ecole de Paris, Wyd. MUSA SA, Warsza-
wa 2011, s.63

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

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

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

W. George, Sylwety artystyczne, „Pani” 1924, nr 1/2, s. 30–31
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71
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Macierzyństwo

olej, tektura, 74 × 57 cm
sygn. l. d.: Landau
na odwrocie m. in.: numer: 4885, 
opis czerwienią: oil/Mother a Child/by 
Sigmund Landau H & L. Pa... – (słabo 
czytelnie)/23 X 30, skreślona, papierowa 
nalepka firmy James Bourlet & sons Ltd.

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Pierwsze szlify w kierunku edukacji 
artystycznej pobierał w łódzkiej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena, w której studiował 
razem z Henrykiem Epsteinem. Kolejnym nauczycielem młodego Zygmunta był Stanisław 
Lentz, na którego zajęcia uczęszczał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W wieku 
dwudziestu dwóch lat przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował studia w Académie de 
la Grande Chaumière i Académie Colarossi. Tam zetknął się z twórczością Cezanne’a i za-
przyjaźnił z Kislingiem. Landau wystawiał w Warszawie, Łodzi oraz na Salonie Jesiennym 
i Niezależnych. Okres II wojny światowej artysta spędził w Saint-Tropez, Nicei, Paryżu, 
a także odbywał wyprawy do Londynu i Sztokholmu. Pod koniec lat 50. XX w. malarz osiadł 
w Izraelu, z którym związał się już do końca życia.
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72
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Piramidy, 1959 r.

olej, płótno, 25 × 35 cm
sygn. l..d: H. Baranowski
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
obrazu

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

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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73
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Modlitwa na pustyni

olej, płótno, 34,5 × 48,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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74
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Łódź przy brzegu, przed 1939 r.

olej, tektura, 14 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: aSuchanek

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

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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75
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Kutry rybackie

olej, tektura, 33,5 × 47 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: E. Erb

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 23 000 – 27 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Kutry rybackie przy brzegu

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Mokwa
na krośnie: 135 MOKWA i papierowa 
nalepka z opisem pracy

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 10 000 – 18 000 zł

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

Przy brzegu

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Ulica w Gdańsku

olej, płyta pilśniowa, 81 × 71 cm
sygn. p. d.: Mokwa

Pochodzenie:
Atelier artysty.
Kolekcja Walentego Sławiaka (w latach 
60-tych Dyrektor d/s administracyjnych 
w Zarządzie Portów Morskich w Gdyni). 
Kolekcja prywatna, Sopot.

Mokwa przekazując obraz p. Walentemu 
informował, iż w tym obrazie zastosował 
nowatorską, eksperymentalna technikę 
malarską bez podkładu.

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany 
w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera 
podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście 
do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu 
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.
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niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu 
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary 
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom 
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub 
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie 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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 11 maja 2019 r., godz. 17

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie  

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Robert Motelski,  
Gwiazdy 26 września 22:56,  
2018, olej, akryl, płótno,  
90 × 130 cm, fragm.

15 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 MAJA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT



AUKCJA VARIA (29)

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

15 MAJA 2019
 

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  



77 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 12 CZERWCA 2019 (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 29 MAJA 2019 R.

młodasztuka

Milena Brudkowska „Bez tytułu”, 2019, sygnowany na odwrocie; MIENA BRUDKOWSKA’2019



15 CZERWCA (SOBOTA) 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Maksymilian Novák-Zempliński, Incarnatio series, 2016, olej, płyta, 100 ×140 cm, sygn. na odwrocie: ‘Maksymilian Novák | -Zempliński | 2016’

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



29 CZERWCA 2019 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA VARIA (30)

Pozytywka ze śpiewającym ptaszkiem, 
Karl Griesbaum, Niemcy, l. 20. XX w.





w w w.ar t info.pl

Artinfo.pl 
Licytuj  
z nami  
na aukcjach!

Przeglądaj raporty i rankingi z rynku sztuki.

Sprawdzaj wyniki archiwalnych aukcji.

Licytuj na aukcjach internetowych.

Oglądaj relacje z aukcji i licytuj przez internet.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - chętnie  

pomożemy Ci przy wyborze dzieła sztuki! 



 

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

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

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

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

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

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

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

 

ADLER JANKAXENTOWICZ TEODOR 9

BARANOWSKI HENRYK 72 

BLOND MAURICE 67 

BORYSOWSKI STANISŁAW 39 

BOZNAŃSKA OLGA 1

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW 28, 29 

CONINXLOO GILLIS VAN, naśladowca  

(2 połowa XVII w.), Pejzaż z rzeką  47 

CYANKIEWICZ ZDZISŁAW  66 

CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN  55 

DOBROWOLSKI ODO  56 

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  64 

EPSTEIN HENRYK  65 

ERB ERNO  32, 75 

FAŁAT JULIAN   10 

FILIPKIEWICZ STEFAN  36, 37 

GERSON WOJCIECH   12 

HALICKA ALICJA  70 

HAYDEN HENRYK  68 

HILDEBRANDT EDUARD  51, 52 

HOFMAN WLASTIMIL  5

JASIŃSKI EMILIAN  15

 

JASIŃSKI ZDZISŁAW   35 

KAMOCKI STANISŁAW   11, 40 

KARPIŃSKI ALFONS  57 

KOCHANOWSKI ROMAN   16 

KOSSAK JERZY   20, 21 

KOSSAK WOJCIECH  19, 23, 24, 25, 26

KOZAKIEWICZ ANTONI   17

LANDAU ZYGMUNT  71 

LIPIŃSKI HIPOLIT  14

MALARZ NIEOKREŚLONY (2 poł. XVIII w.)

Wenus z Amorem  46 

MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX w.)

Włoski pejzaż z mostem  48 

MALCZEWSKI JACEK  3,4 

MAŃKOWSKI KONSTANTY   18

MĘCINA-KRZESZ JÓZEF  44 

MISKY LUDWIK  59 

MOKWA MARIAN  76, 77, 78 

MORAS WALTER  53 

PIOTROWSKI ANTONI  45 

ROOS JOHANN HEINRICH, naśladowca 

(XVIII–XIX), Pejzaż z kozami  49

 

SETKOWICZ ADAM  73

SICHULSKI KAZIMIERZ  34, 42 

STOJANOW PIOTR  27 

STREITT FRANCISZEK  43 

STYKA TADEUSZ  2 

SUCHANEK ANTONI  74 

SWEBACH ÉDOUARD BERNARD  50 

SZAŃKOWSKI BOLESŁAW  54 

SZCZYGLIŃSKI HENRYK  38 

ŚLEWIŃSKI WŁADYSŁAW   8

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  63 

TRUSZ IWAN  30, 31, 41 

WASILEWSKI CZESŁAW  22 

WAWRZENIECKI MARIAN  60 

WEISS IRENA ZW. ANERI  58, 61 

WEISS WOJCIECH   13, 62 

WIERUSZ-KOWALSKI ALFRED  6 

WODZINOWSKI WINCENTY  33 

WYWIÓRSKI MICHAŁ GORSTKIN  7

ZAWADOWSKI WACŁAW  69 

I okładka, Poz. 8 – Władysław Ślewiński, Białe petunie i czerwona róża, ok. 1904 r.

II okładka, Poz. 5 – Wlastimil Hofman, Modlitwa, 1921 r.

III okładka, Poz. 7 – Michał Gorstkin Wywiórski, Pejzaż zimowy z chatą

IV okładka, Poz. 64 – Stanisław Eleszkiewicz, Mężczyzna z fajką
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