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1
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Zima
olej, złoty jedwab, 95 × 46 cm
Praca była częścią tryptyku przedstawiającego pory roku: Lato, Jesień i Zimę.
Obraz posiada ekspertyzę autorstwa
dr Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej
cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł
Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych,
m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach
1897–1900 oraz 1910–1921 piastował stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty,
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące
się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
2
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2
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziewczynka i faun
olej, płyta, 33 × 49 cm
sygn. p. d.: Wlastimil Hofman
Dzieci należały do ulubionych modeli artysty.
Jak wspominał artysta „ustami dziecka
przemawia prawda, piękno, dobroć […]
Na ich twarzach nie ma masek, a przecież
twarz ludzka jest podstawowym tworzywem
w większości moich kompozycji” […] dzieci
podobnie jak Biblia, są pretekstem do
pokazania tego czy tamtego świata […]
Jestem malarzem myśli i przeżyć.

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 15 000 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 22 000 – 27 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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3
Feliks Jabłczyński
(1865 Warszawa – 1928 tamże)

Podwórze w jednej z kamienic
na Starym Rynku w Warszawie
tuż [obok] „Targ rybny”, 1924 r
akwarela, gwasz, tusz, papier,
45 × 35,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu: F. Jabłczyński 924
na odwrocie autorski tytuł

Malarz, grafik, z wykształcenia biolog i chemik. W roku 1886 rozpoczął studia chemiczne
i biologiczne na Uniwersytecie w Dorpacie. Po powrocie do kraju swoje zainteresowania
zaczął kierować ku dziedzinom związanych z literaturą i malarstwem. W 1983 roku wraz ze
swoim przyjacielem, Józefem Pankiewiczem, odbył podróż do Włoch. W latach 1909–1911
przebywał w Paryżu, gdzie studiował grafikę.W 1913 roku na stałe powrócił do Warszawy,
gdzie związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Od 1897 roku przynależał do
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Artysta w swojej malarskiej twórczości sięgał po
symboliczne przedstawienia (m.in. Śpiąca królewna z 1891 roku). Pracował w technice
oleju i akwaforty. Artystyczną dziedziną, w której artysta osiągał największe sukcesy była
niewątpliwie grafika. Był wynalazcą technik ceratorytu oraz ziarnorytu. W swoich pracach

cena wywoławcza: 3 000 zł

najchętniej uwieczniał motywy architektoniczne związane z zakątkami Warszawy, Krakowa

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

oraz włoskich miast. Był również autorem ekslibrysów.
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4
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na Stare Miasto
w Warszawie
olej, płótno, 25 × 35 cm
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

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,

cena wywoławcza: 7 500 zł

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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5
Adam Setkowicz

6
Adam Setkowicz

(1876 Kraków – 1945 tamże)

(1876 Kraków – 1945 tamże)

Postój zimowych zaprzęgów

Powrót do wsi

akwarela, tektura, 16 × 32 cm

akwarela, papier naklejony na sklejkę,

sygn. l. d.: A. Setkowicz

15,5 × 30,5 cm w świetle ramy

na odwrocie fragment owalnego stempla:

sygn. l. d.: A. Setkowicz

MAGAZYN PRZYBORÓW MALARSKICH

cena wywoławcza: 2 200 zł

/ R. ALEKSANDROWICZ / KRAKÓW,
UL. BASZTOWA 12

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji
w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny
rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
6
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7
Jan Konarski
(1850–1918)

Sanie
olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. p. d.: Konarsky
na odwrocie nalepka z wiedeńskiej
galerii Hugo Arnot Gemälde-Salon,
Kärnterstrasse 53–55.

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu 19 i 20 wieku. W jego
twórczości widać mocno zaznaczony wpływ malarstwa wybitnego Alfreda Wierusza Kowalskiego. Pojawiła się nawet hipoteza, iż to sam Wierusz Kowalski podpisywał swoje prace
J. Konarski. Tą samą sygnaturą posługiwał się artysta Franciszek Bujakiewicz. Obrazy

cena wywoławcza: 12 000 zł

zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym realizmem w oddaniu dynamicznych

estymacja: 16 000 – 18 000 zł

przedstawień z życia polskiej wsi.
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8
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Dwór w Lusławicach
akwarela, papier,
18 × 26 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: JMalczewski
u góry okrągła pieczęć: ZE ZBIORÓW/
MARJI MALCZEWSKIEJ

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

cena wywoławcza: 2 800 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował

Józef Rapacki

w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka
k. Skierniewic)

Pod drzewkiem,

nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona.
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra.

1923 r.

akwarela, papier, 28 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: JÓZEF RAPACKI 1923
na odwrocie napis: WŁAS. /ANNY DE LA
TOUR

W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch.
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie,
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy
„Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej,
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę,

cena wywoławcza: 3 200 zł

zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami,

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“, „Biesiadą Literacką“.
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W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-

10
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Żółte róże
olej, tektura, 35 × 49 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego
w 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-

cena wywoławcza: 8 000 zł

lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Akt z wachlarzem
olej, tektura, 97 × 68 cm
sygn. l. d.: J.Kidoń
cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
Studia artystyczne rozpoczął w 1910 roku we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach Stanisława Kaczora Batowskiego
oraz Ludwika Kwiatkowskiego. Naukę uzupełniał w Paryżu i Amsterdamie. Podróżował również do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. W czasie
I wojny światowej w szeregach austriackiej armii pełnił funkcję malarza wojskowego. W 1922 roku artysta został zaproszony przez angielskiego
ambasadora Maxa Müllera do Warszawy. W tym też czasie zyskał sławę jako najlepszy portrecista warszawskich elit, malując przede wszystkim
wizerunki dyplomatów oraz ich żon. To właśnie dzięki kobiecym portretom Kidoń był zaliczany do grona najwybitniejszych portrecistów
w tamtym okresie. Jego prace, budowane stonowaną paletą barw, charakteryzowały się niezwykłą umiejętnością oddania wdzięku i urody
portretowanych modelek. Obok stonowanych portretów w twórczości artysty pojawiały się również wirtuozerskie przedstawienia zmysłowych
aktów. Artysta miękko operując kolorem, potrafił uchwycić sensualność nagiego, kobiecego ciała. Poza portretami w twórczości artysty
pojawiały się również pejzaże oraz martwe natury z kwiatami. W 1927 roku Kidoń przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego
pierwsza indywidualna wystawa. Tam też, wraz ze Stanisławem Ligoniem, utworzył w 1929 roku Związek Zawodowy Artystów Plastyków
na Śląsku. Był również założycielem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Zachęta”. Pozostając na Śląsku, Kidoń podobnie jak w Warszawie,
skupiał się na portretowaniu osób związanych ze światem polityki, a także i kultury. Jego prace brały udział w wystawach we Lwowie,
Warszawie, Katowicach.
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12
Jan Wolski
(19/20 w.)

Kulig
olej, deska, 18 × 31cm
sygn. p. d.: WOLSKI

Mieszkał i tworzył w Monachium na przełomie 19 i 20 wieku. Zasłynął jako znakomity
pejzażysta. Malował zimowe i wiejskie widoki niejednokrotnie urozmaicone przedstawieniem
koni czy sanny. Z niezwykłą biegłością tworzył w technice akwareli, gdzie z łatwością oddawał

cena wywoławcza: 6 000 zł

detale kompozycji jak roślinność czy miniaturowe postacie ludzkie. W swoich pracach

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

doskonale potrafił uchwycić nastrój i aurę pory dnia i roku.

12
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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.

Jerzy Kossak

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

(1886 Kraków – 1955 tamże)

w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,

Ułani zimą,

1936 r.

olej, sklejka, 30,5 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1936

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,

cena wywoławcza: 9 000 zł

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882,

14
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Na Gromniczną
olej, płótno, 55,5 × 47 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz

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 1891 r. otrzymał członkostwo Societe
Nationale dex Beaux-Arts. 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

cena wywoławcza: 35 000 zł

z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki wytwornych, eleganckich

estymacja: 42 000 – 45 000 zł

dam oraz wdzięczne portrety dziecięce
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Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

W dzień Matki Boskiej
Gromnicznej, 1937 r.
olej, tektura, 38 × 30 cm
sygn. l. g.: T. Axentowicz
na odwrocie odręczny napis:
T. Axentowicz/ Kraków 19/III 937
cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 – 32 000 zł
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Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego.

16
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwitnący sad
olej, płótno, 36,5 × 49 cm
sygn. p. d.: StKamocki

Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas

cena wywoławcza: 26 000 zł

artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl

estymacja: 32 000 – 35 000 zł

malarstwa krajobrazowego.
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17
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Most na Skawie koło Zatora
olej, płótno, 31,5 x 41 cm
cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 27 000 zł
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18
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret wieśniaczki
pastel, papier, 47 × 33 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: St.Górski

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 w pracowni Józefa Pankiewicza. W okresie
1916–17 naukę kontynuował w pracowni Teodora Axentowicza, którego wpływy widać
w twórczości Górskiego. Artysta swoje prace głównie tworzył w technice pastelu. Jego obrazy
to przede wszystkim pełne swoistego uroku studia portretowe mieszkańców Podhala, w ich
ludowych strojach. Równie często sięgał po motywy podhalańskich pejzaży. Swoje prace

cena wywoławcza: 2 800 zł

wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie, w Krakowie i Poznaniu. Niestety, niemalże cały

estymacja: 4 000 – 4 500 zł

dorobek artystyczny Górskiego spłonął czasie II wojny światowej.

18

s op oc k i d om au kcy j n y

19
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Kościółek
akwarela, papier, 48 × 67 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: S.Gibiński

Studia artystyczne rozpoczął w 1908 roku w ASP w Krakowie, pod kierunkiem Juliana
Fałata i Leona Wyczółkowskiego. Artysta pracował przede wszystkim w technice akwareli,
która posługiwał się po mistrzowsku. Motywy jakie pojawiały się w jego twórczości, to pełne
swojskiego klimatu sceny rodzajowe, ukazujące m.in. rybaków podczas połowu, myśliwych na
łowach, czy ludzi zmierzających w kierunku kościoła. Z wielkim upodobaniem umiejscawiał
owe sceny w zimowej scenerii. Gibiński przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków.

cena wywoławcza: 7 500 zł

Swoje obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na

estymacja: 10 000 -12 000 zł

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

20
Roman Kochanowski

a następnie, w latach 1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Grabińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. W 1881 r.
przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków, odbył
też podróż po Galicji i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki tamtejszych miast, składa-

(1857 Kraków – 1945 Freising

jące się na album wydany w 1898 r. w Wiedniu. Należał do monachijskich ugrupowań

w Bawarii)

artystycznych Kunstverein i prestiżowego Union Internationale des Beaux Arts we Francji.

Pejzaż ze sztafażem
olej, deska, 16 × 24,5 cm
sygn. l. d.: R. Kochanowski

Künstlergenossenschaft. Malował głównie pejzaże, niemal zawsze wzbogacane ludzką
postacią. Motywy dla swoich prac znajdował przede wszystkim w nadwiślańskim krajobrazie
z okolic Krakowa. Chętnie posługiwał się węglem, kredką, ołówkiem czy tuszem, tworząc
nastrojowe, monochromatyczne przedstawienia. Był mistrzem małej formy. Sporadycznie
malował również kwiaty i studia portretowe. Brał udział w międzynarodowych wystawach,

cena wywoławcza: 6 000 zł

m.in. w Wiedniu, Monachium, Berlinie i Londynie, ale także w wystawach krakowskiego

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.

20
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21
Antoni Pawłowski
(1875 Tomaszów Lubelski – ?)

Pejzaż z jeziorem
olej, sklejka, 22,5 × 32,5 cm
sygn. p. d.: A. Pawlowski

Studia odbył w latach 1899–1905, w Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem
J. Mehoffera, J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Jeszcze podczas studiów jego prace
zdobywały uznanie, artysta otrzymał 2 brązowe medale (w 1902 oraz 1905 roku), oraz
w 1903 roku srebrny medal. W swej malarskiej twórczości Pawłowski posługiwał się
głównie techniką olejną. Jego prace malowane były z dużym wyczuciem formy, intensywną
kolorystyką i dynamiką. Artysta głównie skupiał się na przedstawieniach pejzaży; malował

cena wywoławcza: 3 000 zł

również portrety. Zajmował się również projektowaniem kostiumów oraz dekoracji dla Teatru

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki w Stanisławowie.
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22
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pałac na wyspie w Łazienkach,
1936 r.
olej, tektura, 24,5 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW
CZAJKOWSKI 1936
na odwrocie napis: „Pałac na wyspie
w Łazienkach”/ 1936; numery
inwentarza: St. Cz./inw. 200
oraz nalepka z napisem:
Obraz Stanisława Czajkowskiego
p.t. Pałac na wyspie Łazienki / technika
olej nr katalogu 446 brał udział
w Wystawie Pośmiertnej / Artysty
w gmachu Zachęty, grudzień 1980 –
styczeń 1981.; pieczęć: CENTRALNE
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości głównie skupiał się na
przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując na swoich

cena wywoławcza: 4 800 zł

płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, a jednocześnie

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

realistyczne studia natury i pejzażowe.
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23
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Staw w Borkach o zachodzie,
1939 r.

olej, tektura, wymiary: 24,5 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW
CZAJKOWSKI/BORKI 1939
sygnowany po lewej stronie u dołu:
STANISŁAW CZAJKOWSKI / BORKI
1939; na odwrocie napis: „Staw
w Borkach o zachodzie”; / 1939
Nowogródzkie; oraz oznaczenia według
inwentarza: St.Cz.\ inw.125
cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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24
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Na wsi
akwarela, papier, 26 × 37 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: z. pronaszko

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku przeniósł się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz
Jacka Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz
Włoch. W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę
artystyczną Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów.
Jego twórczość związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm.
Artysta wielokrotnie wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych.
Od 1945 roku objął stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później
w latach 1949–1950 był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami,

cena wywoławcza: 1 000 zł

między innymi w latach 1919–1920 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

także w warszawskim teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.
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25
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Kalwaria,

1909 r.

olej, tektura, 24,5 × 36 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na odwrocie: l. g.: Kalwaria 1909
(ołówkiem)
owalny stempel: ZE ZBIORÓW DZIEŁ
WOJCIECHA WEISSA/ DOM ARTYSTY
z faksymile monogramu wiązanego WW
i oraz numer 000515 (z dopisaną 2).
Wystawiany:
Piękno do mnie przyszło.... Wojciech
Weiss – Malarstwo białego okresu
1905–1912, Warszawa – Muzeum Pałac
w Wilanowie, 2007

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

cena wywoławcza: 17 000 zł

później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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26
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Lato z cyklu Idylla,

1929 r.

sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman /1929
na odwrocie tytuł autorski
Wystawiany:
Wlastimil Hofman 1881–1970,Muzeum
Narodowe w Gdańsku, Oddział Zielona
Brama, 24.10.2013 – 27.01.2014

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 12 000 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 19 000 – 20 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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27
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Zabawa dzieci – szkic do
„Słowiańskiego viribus unitis”,
przed 1939 r.
olej, sklejka, 35 × 25 cm
sygn. l. d.: Wlastimil Hofman
na odwrocie napis autorski: Heli na
Imieniny / ten szkic do „Słowiańskiego
/ viribus unitis” / na pamiątkę ciężkich
/ chwil dla Słowiańszczyzny / z nami
przeżytych / Wlastimil i Adą (podpis żony
artysty) / Hofmanowie / Kraków 22/V
1939
cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 19 000 – 20 000 zł
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28
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Na plaży
olej, płótno, 33,5 × 46 cm
sygn. p. d.: WWeiss

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

cena wywoławcza: 22 000 zł

później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów

estymacja: 27 000 – 29 000 zł

dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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29
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Kąpiel w morzu z cyklu Nicea,
1925 r.
akwarela, ołówek, papier, 18 × 27 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: WW
na odwrocie stempel: ZE ZBIORÓW
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. DOM
ARTYSTY, faksymile podpisu artysty
WW, numer ze spuścizny artysty 001520
oraz napis ołówkiem: Nice 1925
cena wywoławcza: 3 900 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

30
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –
1950 Kraków)

Riwiera z cyklu Nicea,

1925 r.

akwarela, ołówek, papier, 18 × 27 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WW
na odwrocie stempel: ZE ZBIORÓW
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. DOM
ARTYSTY, faksymile podpisu artysty
WW, numer ze spuścizny artysty 001522
oraz napis ołówkiem: Riviere 1925 Nicea.
cena wywoławcza: 3 900 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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31
Stephan Sedlácek
(1868–1936)

Scena rodzajowa
olej, deska, 33, 5 x 44 cm
sygn. p.d.: Stephan Sedlácek

Artysta-malarz pochodzenia czeskiego. Najprawdopodobniej działał w Wiedniu. Nie wiadomo
gdzie pobierał nauki malarstwa. Jego twórczość to przede wszystkim sceny buduarowo-salonowe, umiejscowione w dystyngowanych pomieszczeniach. Na głównych aktorów tych
przedstawień artysta wybierał francuskich przedstawicieli wyższych sfer. Ubrani w stroje,
rodem z połowy 18 wieku, zazwyczaj byli ukazani podczas rozmów, gry w karty, bilard czy
przysłuchujących się koncertom smyczkowym, czy klawesynowym. Scenki te rozgrywały
się w pełnych przepychu rokokowych wnętrzach. Charakterystyczną cechą malarstwa
Sedlecka jest umiejętność oddania nawet najmniejszych detali przedmiotów, znajdujących
się w uwiecznianych pokojach, jak np. bogato rozrzeźbionych ram luster. Po mistrzowsku
potrafił również ukazać na swych płótnach fakturę tkanin zarówno strojów postaci, jak i kotar

cena wywoławcza: 17 000 zł

czy zasłon. Drugim, często powtarzającym się motywem w malarstwie artysty są nasycone

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

bogatą kolorystyką sceny orientalne, z przedstawieniami tancerek w haremach.
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32
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

W salonie
olej, deska, 30 × 40,5 cm
sygn. p. d.: LBakałowicz

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863
wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje
prace w paryskich Salonach. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu,
Londynie i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był doskonałym
portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych.
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III
i Ludwika XII. Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują
się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym
rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował

cena wywoławcza: 29 000 zł

miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego

estymacja: 34 000 – 36 000 zł

piękna.
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33
Adam Setkowicz
(1876 Kraków–1945 tamże)

Pogoń za lisem
olej, płótno, 52,5 × 80 cm
sygn. p. d.: A. Setkowicz

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-

cena wywoławcza: 5 000 zł

towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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34
Roman Antoni Breitenwald
(1911 Piotrków Trybunalski – 1985)

Roztopy
olej, płyta, 62 × 75 cm
sygn. p. d.: RBreitenwald

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Następnie,
w latach 1932–1937, uczył się w krakowskiej ASP w pracowniach Józefa Mehoffera,
Władysława Jarockiego, Stanisława Kamockiego i Teodora Axentowicza. W 1937 roku
przeniósł się do warszawskiej ASP. Przynależał do grupy artystycznej Pro Arte. Malował
kompozycje o tematyce batalistycznej, pejzaże, oraz scenki rodzajowe przedstawiające
kuligi, polowania. Niemalże na wszystkich przedstawieniach pojawia się motyw konia.

cena wywoławcza: 4 200 zł

Artysta głównie pracował w technice oleju. Prace Breitenwalda wystawiane były w m.in.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Krakowie, Wrocławiu, Warszawie.
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35
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

W łóżku
piórko, tusz, papier, 28 × 20 cm
sygn. p. d.: AU
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 700 – 2 000 zł

36
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

W pracowni
piórko, tusz, papier, 28 × 20 cm
sygn. p. d.: AU
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 700 – 2 000 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930
w warszawskiej ASP. W swej twórczości przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława Prusa,
Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał
się tuszem, piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki
charakteryzują się swobodną i lekką kreską. W swoich pracach
Uniechowski często kreował scenki o specyficznym humorze oraz
z lekkim zabarwieniem erotycznym.
34
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37
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze –
1978 Warszawa)

Zaloty w świetle księżyca,

1957 r.

akwarela, papier, 34,5 × 23,5 cm
sygn. i dat. u dołu: majaberezowska 57
na odwrocie stempel P.P. „Desa” Dzieła
Sztuki i Antyki Delegatura w Katowicach
oraz stempel Podstawy Wyceny: Zarządzenie Ministra Handlu wewnętrznego
Kultury i Sztuki z dn. VIII 1950 r. Monitor
Polski nr A112 poz. 1413 i z 1954 r.
A37 pozycja 513 i pisma Państwowej
Komisji Cen z dn. 30 VI 1961 r.
Nr DE-Sz-72–61

Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach
1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r.
Była autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów
literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie

cena wywoławcza: 3 000 zł

zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka

estymacja: 4 500 – 5 000 zł

zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.
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38
Maria Hausnerowa
(1889 Buczacz – 1939 Lwów)

Plaża w Hallerowie
(Władysławowo)
olej, tektura, 22 × 26,5 cm
sygn. l. d.: Marja Hausnerowa
na odwrocie autorski opis oraz nalepka
wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie
(ul. Dzieduszyckich 1) z 1934 r.
z opisem pracy
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

39
Maria Hausnerowa
(1889 Buczacz – 1939 Lwów)

Domy nadbrzeżne kaszubskie
olej, tektura, 23,5 × 31,5 cm
sygn. śr. u dołu.: Marja Hausnerowa
na odwrocie autorski opis
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł
Malarka, literatka, dziennikarka. Nauki malarstwa pobierała w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie u Leonarda Podhorodeckiego
oraz w Państwowej Szkole Przemysłowej. Była członkinią Związku Artystów Plastyków we Lwowie, Związku Artystek Polskich we Lwowie.
Przynależała również do zarządu lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Artystka pracowała w technice oleju oraz akwareli.
Z zamiłowaniem malowała przedstawienia pejzażowe, głównie z przedstawieniami plaż oraz morskich miejscowości, a także i martwe
natury z kwiatami. Jej prace były prezentowane na wystawach we Lwowie oraz w Warszawie.
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40
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Na plaży
olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: L. MiSKY

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

cena wywoławcza: 7 000 zł

natur, portrety i akty. W swoich pracach wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli.

estymacja: 9 000 –10 000 zł

Uprawiał również grafikę.
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W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-

41
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z filiżanką
olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: A. Karpińśki

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 wystawach 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,
rukseli, 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

cena wywoławcza: 14 000 zł

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 19 000 – 21 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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42
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Martwa natura
olej, płótno, 40,5 × 57,5 cm
sygn. p. d.: I Pieńkowski
na krośnie stempel Zakładu Przyborów
Malarskich R. Aleksandrowicza z Krakowa

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego.
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej.
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie,
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za

cena wywoławcza: 6 000 zł

granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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43
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Wiejska chata z malwami
i słonecznikami
olej, płótno, 40,5 × 80,5 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą,

cena wywoławcza: 13 000 zł

najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu

estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

40

s op oc k i d om au kcy j n y

44
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Chaty w śniegu
olej, płótno, 61 × 91 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI
cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
AU KCJA D z ie ł s z tuki | 16 si erpni a 2014
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45
Wlasmitil Hofman

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował

Pejzaż z brzozami,

1962 r.

olej, płyta pilśniowa, 25 × 15,5 cm
sygn. i dat. l. g.: 1962 / Wlastimil/
Hofman

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

cena wywoławcza: 1 500 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 2 400 – 3 000 zł

ekspresji przedstawienia.

42

s op oc k i d om au kcy j n y

46
Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Na wsi
olej, płótno, 82 × 116 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Alb. Lipczinski

Malarz oraz grafik pochodzenia polsko-niemieckiego. Przez krótki okres uczył się w Königlische
Provinzial Kunst Gewerbeschule w Gdańsku. Następnie w 1897 roku wyjechał do Liverpoolu,
gdzie studiował w University Art Sheds. Uczęszczał także na kursy malarstwa i rysunku.
Tutaj też poznał swoją przyszłą żonę, modelkę Elizabeth Milne. Dla artysty był to okres jego
artystycznej świetlności. Jego prace były pokazywane na wystawie postimpresjonistów,
na której wystawiano również obrazy Matisse’a, van Gogha, Picassa, Gaugine’a. Niestety,
jako że Lipczinski posługiwał się niemieckim paszportem po I wojnie światowej został
zmuszony do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju, wraz z żoną, osiadł
w Sopocie. Miał swoją pracownię w Gdańsku przy ulicy Lektykarskiej. Artysta pracował
głównie w technice oleju. Przede wszystkim zasłynął jako twórca portretów, które tworzył

cena wywoławcza: 32 000 zł

na liczne zlecenia. Malował także pejzaże, przy kompozycjach których operował środkami

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

malarstwa postimpresjonistycznego.
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47
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Szkic do portretu Jacka
Malczewskiego
olej, tektura, 13,5 × 17,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Wlastimil/Hofman

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 8 000 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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48
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Autoportret z Mieczysławem
Gąseckim, 1921 r.
olej, płótno, 58 × 68 cm
sygn. i dat. l. d.: 1921 J.Malczewski.
na odwrocie naklejki wystawowe
z muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu i Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu oraz opinia dr. K. Buczkowskiego, który rozpoznaje w ukazanych
postaciach osoby Jacka Malczewskiego
i Mieczysława Gąseckiego
Wystawiany:
Wystawa Jacek i Rafał Malczewscy,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, 25.03 – 4.09.2011
Wystawa Jacek i Rafał Malczewscy,
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
17.03–31.08.2012

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

cena wywoławcza: 125 000 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 160 000 – 200 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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49
Feliks Kazimierz Wygrzywalski
(1903 Rzym – 1966 Warszawa)

Morze
olej, sklejka, 33 × 48 cm
sygn. p. d.: F. Kazimierz Wygrzywalski

Syn malarza Feliksa Michała Wygrzywalskiego. W latach 1923-28 studiował w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych, a następnie udał się w podróż artystyczną do Włoch, gdzie
znalazł wiele inspiracji artystycznych. Działał w dwudziestoleciu międzywojennym, tworząc
kompozycje figuralne i liczne pejzaże morskie. Począwszy od 1928 r. wystawiał w TPSP
we Lwowie, a także na corocznych wystawach TZSP w Warszawie. Malował kompozycje

cena wywoławcza: 6 000 zł

figuralne, martwe natury, kwiaty i pejzaże, najczęściej o tematyce marynistycznej. Jego

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

pejzaże nadmorskie to barwne, malownicze widoki z Włoch.
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50
Leonard Winterowski

W latach 1895–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem

(1868 Czerniowice – 1927 Warszawa)

L. Loefflera, później u T. Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace

Przy łodzi
olej, sklejka, 42,5 × 60 cm
sygn. l. d.: L.Winterowski

szkolne. Kształcił się także w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego.
Debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w roku 1897. Wystawiał także we Lwowie,
Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz-korespondent wojenny. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej
twórczości malował portrety, architekturę, nastrojowe pejzaże i sceny rodzajowe. Później

cena wywoławcza: 8 500 zł

tworzył obrazy batalistyczne, najchętniej epizody z wojny polsko-bolszewickiej. Wszystkie

estymacja: 12 000 - 14 000 zł

jego malarskie kompozycje zachwycały doborem barw i odarnieniem wszelkich detali.
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51
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Umundurowanie żołnierza
1. pułku piechoty liniowej
z czasów Królestwa Polskiego,
ok. 1894 r.
piórko, tusz, akwarela, ołówek, papier,
19 × 15,5 cm w świetle passe-partout
na odwrocie szkice artysty
na pracy napisy autorskie wraz
z notatkami:
l. g.: piechota 1831/liniowa
pod postacią żołnierza: dywizja 1/pułk
(r.1831)
pod szkicami: Dyw. II, oraz
pułk 1-y linowy/1821 rok
l. d.: mankiet/piechoty n:1
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 800 – 4 500 zł

52
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Umundurowanie oficerów
5. regimentu huzarów
francuskich
ołówek, piórko, tusz, akwarela, papier,
17 × 27 cm w świetle passe-partout
sygn. u dołu z prawej: St. Kamocki.
na pracy napisy autorskie
wraz z notatkami:
l. g.: 1865
u dołu: au camp Malons – camerade
d`afarige Guide/ Garde impériale
50 Houzards
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 800 – 4 500 zł
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Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego.

53
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studium głowy konia
akwarela, ołówek, papier, 17 × 22 cm
w świetle passe-partout

Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas

cena wywoławcza: 2 800 zł

artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl

estymacja: 3 800 – 4 500 zł

malarstwa krajobrazowego.
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54
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Portret kobiety
olej, płótno, 65 × 49 cm
sygn. l. d.: T. Cybulski

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego Laszczki
a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 kontynuował
studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów Plastyków

cena wywoławcza: 5 000 zł

„Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże, martwe natury,

estymacja: 9 000 – 14 000 zł

portrety.
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Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład
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której weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r.

Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Posiłek,

ok. 1927 r.

gwasz, papier, 35,5 × 26 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: l.gottlieb

wyjechał do Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel.
Po powrocie do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny
światowej walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się
wtedy m.in. dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba
kształtowała się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego
okresu charakteryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał
w nieprzeciętnych kompozycjach. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy
o tematyce biblijnej; również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował
plamami barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki.

cena wywoławcza: 36 000 zł

Na początku lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego

estymacja: 44 000 – 46 000 zł

kompozycje stawały się coraz bardziej spokojniejsze.
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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.

Jerzy Kossak

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ucieczka przed wilkami,

w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów,
1951 r.

olej, płyta, 35,5 × 51 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1951

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,

cena wywoławcza: 6 500 zł

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 9 500 – 11 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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57
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Modlitwa Beduinów na pustyni,
1942 r.
olej, płyta, 33 × 48 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1942
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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58
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Żaglówka na morzu
olej, sklejka, 22 × 17 cm
sygn. l. d.: E Dzierzencki
cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach
1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie spędzał wakacje
na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru,
Jastrzębiej Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy
swych obrazów. W 1945 r. osiadł w Sopocie. Od 1949 r. należał
do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r. do
Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział
w licznych wystawach marynistycznych, m. in. w I Wystawie
Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy znajdują się
w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii,
Szwecji, Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii.
Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą spuściznę malarską
o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy
cechuje doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na
morzu to charakterystyczny motyw ikonograficzny w twórczości
artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz
w zróżnicowanej aurze.

59
Maria Hausnerowa
(1889 Buczacz – 1939 Lwów)

Zachód w zatoce,

1934 r.

olej, sklejka, 35 × 25 cm
sygn. u dołu: Marja Hausnerowa
na odwrocie autorski opis oraz nalepka
wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie (ul. Dzieduszyckich 1) z 1934 roku z opisem pracy
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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60
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów – 1979 Wrocław)

Łodzie na plaży
olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Z. Dziurzyńska – Rosińska

Studiowała w Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie, które ukończyła w 1918 roku. Naukę
uzupełniała w Monachium, Dreźnie, Wiedniu. W Paryżu była uczennicą Olgi Boznańskiej,
uczestniczyła też w zajęciach na Akademii Colarossi. Była też członkiem Grupy Artystów
Wielkopolskich „Plastyka” (1926-1939). Przed wojną jej prace można było oglądać w Za-

cena wywoławcza: 7 000 zł

chęcie, w poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz w Art et Artistes Polonais

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

w Paryżu. W twórczości często nawiązywała do impresjonizmu.
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61
Paul Johann Walch
(1881 Leutstetten – 1958 tamże)

Pejzaż
olej, płótno, 76,5 × 114 cm
sygn. l. d.: PAUL JOH. WALCH.

Studiował w akademii monachijskiej w pracowni Ludwiga von Löfftza i Nicolausa Gysisa. Był
głównie pejzażystą i malarzem kwiatów, ale podejmował również i tematykę animalistyczną
i kompozycje figuralne. Malował rozległe widoki górskie, leśne wąwozy czy malownicze

cena wywoławcza: 12 000 zł

drogi, najczęściej z okolic Monachium i Dachau. W jego twórczości odnajdujemy fascynację

estymacja: 16 000 – 18 000 zł

malarstwem impresjonistów.
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62
Alfred von Schrötter
(1856 Wiedeń – 1935 tamże)

Strzelec tyrolski na koniu,

1892 r.

olej, deska, 33 × 25 cm
sygn. i dat. l. d.: A. v. Schrötter 1892
na odwrocie papierowa naklejka: Prefared
panel / Windsor Newton Limited / Artists`
Colourment / to the Majesty / T.R.H. The
Prince and princess of Wales / North
London (...) Kentish Town, N. W.

Kształcił się w wiedeńskiej akademii u H. Canona i L. Löfftza. W latach 1900–1924 był
profesorem w szkole artystycznej w Grazu. Specjalizował się w malarstwie pejzażowym
i figuratywnym, malował też sceny z polowań. Nie stronił też od malarstwa monumentalnego,
a także ilustracji. Prace jego, przeważnie małoformatowe, znamionuje ogromna precyzja
wykonania, bogata paleta barw oraz niezwykła sprawność w realistycznym przedstawianiu

cena wywoławcza: 8 500 zł

postaci, umiejętność uchwycenia charakteru modela. Dzieła artysty znajdują się m.in.

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

w muzeach w Magdeburgu, Troppau i Weimarze.
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63
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Pejzaż z wieżami
olej, tektura, 24 × 31 cm
sygn. l. d.: Borysowski

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku.
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych
w kraju, uczestniczył też w 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,

cena wywoławcza: 3 400 zł

doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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64
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Stary kościółek, 1936 r.
olej, tektura, 23 × 30 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Borysowski
na odwrocie nalepka z Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
z 1936 r. z tytułem oraz numerem obrazu
(1820/363/)
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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65
Jacek Malczewski

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku.

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza

Motyw z miasteczka
kredka, papier, 17,5 × 23,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: J. Malczewski

i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich,
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty,
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się

cena wywoławcza: 2 600 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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66
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Ulica
akwarela, papier, 38 × 55,5 cm
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”.
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu,
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim.
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury.

cena wywoławcza: 9 000 zł

Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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67
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

W ogrodzie
akwarela, flamaster, papier,
16,5 × 10 cm
cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

68
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Siedzący w czerni
akwarela, flamaster, papier,
17 x 10,5 cm
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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69
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Pejzaż górski
akwarela, flamaster, papier,
10,5 × 17 cm
na rysunku zapiski autorskie dotyczące
kolorystyki

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu
Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie,
aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej.
Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze środowiskiem Instytutu Literackiego.
Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska
wykazuje zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną

cena wywoławcza: 700 zł

obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, deformację. Tematami jego prac były

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

70
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglowiec
olej, płótno, 50 x 80 cm
sygn. p.d.: Mokwa

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

cena wywoławcza: 6 500 zł

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 8 500 –10 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.

64

s op oc k i d om au kcy j n y

71
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret kobiety
pastel, gwasz, papier, 46 × 33 cm
sygn. l. d.: Suchanek

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,

cena wywoławcza: 2 600 zł

otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Panorama Gdyni).
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72
Aldona Baranowska
(1936 Bydgoszcz – 2012 Gdynia)

W zimowej szacie,

1988 r.

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: ALDONA
BARANOWSKA 1988
na odwrocie nalepka autorska i pieczęć
(nieczytelna)

Od 1954 roku nauki malarstwa pobierała u wybitnego marynisty – Henryka Baranowskiego,
którego poślubiła. Jej prace, kreowane z niezwykłą świadomością artystyczną, przedstawiają
nadmorskie pejzaże, malownicze zakątki związane z Gdańskiem oraz jej ukochaną Gdynią,
widoki wsi kaszubskiej. W twórczości artystki równie często pojawiały się martwe natury
oraz portrety. Baranowska pracowała w technice oleju, akwareli, rysunku. Należała do
Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jej prace były pokazywane na wystawach
w Niemczech, Grecji, Czechosłowacji oraz oczywiście w Polsce. W 1988 roku brała udział

cena wywoławcza: 2 600 zł

w zbiorowej wystawie w Zachęcie w Warszawie. Jej pracownia malarska znajdowała się

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

w Gdyni Orłowie.
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73
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kamień,

1974 r.

akwarela, ołówek, papier,
47,5 × 73,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Baranowski/ Kamień
1974

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

cena wywoławcza: 3 200 zł

życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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74
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa
litografia barwna, papier, 72 × 54,5 cm
sygn. na płycie l. d.: Kisling
numeracja odbitki ołówkiem w l. d.:
24/150 oraz w p. d.: sucha pieczęć:
ATELIER/KISLING wraz z dopisanym
ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)

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

cena wywoławcza: 1 900 zł

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej,

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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75
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z południa Francji
litografia barwna, papier, 50 × 59 cm
sygn. na płycie p. d.: Kisling
numeracja odbitki ołówkiem w l. d.:
56/150 oraz w p. d.: sucha pieczęć:
ATELIER / KISLING wraz z dopisanym
ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)
cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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76
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Cerkiew
niebieski tusz, papier, 20 × 14 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. N.
na odwrocie projekt wnętrza cerkwi,
sygn. p. d.: J. N.

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur,
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych

cena wywoławcza: 2 600 zł

zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada,

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Francja, Niemcy).
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77
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Matka Boska Orantka
olej, deska, śr. 18 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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78
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z samowarem,
1996 r.
olej, płótno, 70 × 80 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie napis: JAN SZANCENBACH/
MARTWA/NATURA/Z SAMOWAREM/1996

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego,
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r.
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże,
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy

cena wywoławcza: 19 000 zł

znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz

estymacja: 25 000 – 28 000 zł

w wielu muzeach w Polsce.
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79
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Czarny Staw,

1997 r.

olej, płótno, 52 × 62,5 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie napis autorski: JAN
SZANCENBACH/CZARNY STAW/1997.
cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł
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Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod kierunkiem Juliusza Studnickiego

80

oraz Jana Cybisa, w pracowni którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz
z artystą Jerzym Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku.

Jan Dobkowski

Charakterystyczną cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie

(ur. 1942 Łomża)

Nokturn LXXXXII,

żywo pulsujących barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w syl2000 r.

akryl, płótno, 38 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Dobkowski 2000 r.
na odwrocie napis: Jan Dobkowski/
”NOKTURN LXXXXII” 2000 ROK/
ACRYL/38 cm × 55 cm

wetki kobiet, twarzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy
przestrzenne. W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał
po ciemne kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne
i religijne. Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie
formy wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego
równie ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał

cena wywoławcza: 4 500 zł

nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

i zagranicznych muzeów.
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81
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Kompozycja,

1993 r.

pastel, papier, 29 × 39 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Jan Dobkowski 1993 R.
cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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82
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Ustroń,

1980 r.

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. i dat. p.d.: R.STRYJEC 1980
na odwrocie napis (ołówkiem) Ryszard
Stryjec I „Ustroń.”

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach,
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Następnie w latach 1952-58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”.
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze

cena wywoławcza: 6 500 zł

swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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Studiował w P WSSP w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni
prof. J. Studnickiego. Jego kariera ściśle wiąże się z historią gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął
pracę w 1962, jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1984 do 2003 roku prowadził

83

dyplomującą Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981

Włodzimierz Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Pejzaż Finlandii III,

był prodziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a od roku 1981 do 1984 dziekanem.
Posługuje się chłodną kolorystyką i abstrakcyjnymi formami. Do pejzażu wprowadza martwą
naturę. Częstym motywem w jego pracach jest góra, jak również uchylone bramy, proste drzwi

1976 r.

akryl, papier, 44 × 66 cm
sygn. i dat. p. d.: W. ŁAJMING 79
na odwrocie naklejka autorska z tytułem
pracy, datą powstania (1976 r.) i techniką

i wrota. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na Biennale Sztuki Gdańskiej w 1983 roku oraz
na V Jesiennych Konfrontacjach w Rzeszowie. Otrzymał też Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
III i II stopnia (1975 i 1983), a w 2002 roku Pomorską Nagrodę Artystyczną. Miał około
20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 50 zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za
granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Szczecinie,
w Muzeach Okręgowych w Lęborku i Słupsku, w Muzeum Historyczno-Etnograficznym
w Chojnicach, Muzeum w Wieliczce i w siedzibie Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku,

cena wywoławcza: 3 400 zł

a także w licznych kolekcjach prywatnych. W 2001 r. uhonorowano go Krzyżem Oficerskim

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Orderu Odrodzenia Polski.

AU KCJA D z ie ł s z tuki | 16 si erpni a 2014

77

W 1927 roku rozpoczął naukę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem

84

Kowarskiego i Pękalskiego. Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się

Jacek Żuławski
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Akt,

po 1961 r.

olej, płótno, 74 × 61 cm
niesygnowany
na odwrocie: Józefa Wnukowa Sopot /
„Śnieżny kocioł” II olej 74 × 61 / 1961
(obraz namalowany na wcześniejszym
obrazie Józefy Wnukowej – Śnieżny
kocioł).
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

także żeglarstwem. Poznał w tym czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę.
Razem ze swoim stryjecznym bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał
prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na
studia do paryskiej filii ASP, gdzie studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę
Jasieńską. W 1938 roku powrócili razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek
pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym. Na początku II Wojny Światowej
wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator
i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą
Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden
z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię
malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został
mianowany na głównego projektanta malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego
Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz
wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny
malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych
w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy,

cena wywoławcza: 9 000 zł

gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla

estymacja: 12 000 – 13 000 zł

Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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85
Hanna Żuławska
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja,

1978 r.

olej, płótno, 86 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: h.żuławska 78.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Studia artystyczne rozpoczęła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach
1930–1934 studiowała w pracowniach Pruszkowskiego i Kowarskiego, a następnie
w Paryżu, gdzie wyszła za mąż za swojego kolegę ze studiów Jacka Żuławskiego. Oboje
uwielbiali morze i żeglowanie i tuż przed II Wojną Światową przeprowadzili się do Gdyni,
gdzie Hanna pracowała jako nauczycielka rysunku w liceum handlowym. Wraz z Jackiem
i grupą studentów i profesorów z Warszawy, założyli PWSSP w Gdańsku. Od 1945 roku
prowadziła pracownię ceramiki. W latach 1956–1957 współpracowała z grupą artystów
Kadyny. Autorka szeregu prac z dziedziny malarstwa architektonicznego (m.in. mozaiki na
Placu Konstytucji w Warszawie oraz na dworcu kolejowym w Gdyni, liczne realizacje malarskie

cena wywoławcza: 7 500 zł

i sgraffito na fasadach gdańskich kamienic), malarstwa sztalugowego oraz ceramiki. Jej

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

prace były wystawiane zarówno w kraju, jak i za granicą (Francja, Włochy, ZSRR, Austria).
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W 1927 roku rozpoczął naukę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem
Kowarskiego i Pękalskiego. Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się
także żeglarstwem. Poznał w tym czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę.
Razem ze swoim stryjecznym bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał
prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na
studia do paryskiej filii ASP, gdzie studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę
Jasieńską. W 1938 roku powrócili razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek
pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym. Na początku II Wojny Światowej

86
Jacek Żuławski
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Martwa natura
olej, sklejka, 51 × 71 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: JŻ

wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator
i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą
Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden
z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię
malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został
mianowany na głównego projektanta malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego
Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz
wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny
malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych
w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy,

cena wywoławcza: 4 500 zł

gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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87
Hanna Żuławska
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Martwa natura z butelką
olej, płótno, 48 × 54 cm
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Studia artystyczne rozpoczęła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach
1930–1934 studiowała w pracowniach Pruszkowskiego i Kowarskiego, a następnie
w Paryżu, gdzie wyszła za mąż za swojego kolegę ze studiów Jacka Żuławskiego. Oboje
uwielbiali morze i żeglowanie i tuż przed II Wojną Światową przeprowadzili się do Gdyni,
gdzie Hanna pracowała jako nauczycielka rysunku w liceum handlowym. Wraz z Jackiem
i grupą studentów i profesorów z Warszawy, założyli PWSSP w Gdańsku. Od 1945 roku
prowadziła pracownię ceramiki. W latach 1956–1957 współpracowała z grupą artystów
Kadyny. Autorka szeregu prac z dziedziny malarstwa architektonicznego (m.in. mozaiki na
Placu Konstytucji w Warszawie oraz na dworcu kolejowym w Gdyni, liczne realizacje malarskie

cena wywoławcza: 5 000 zł

i sgraffito na fasadach gdańskich kamienic), malarstwa sztalugowego oraz ceramiki. Jej

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

prace były wystawiane zarówno w kraju, jak i za granicą (Francja, Włochy, ZSRR, Austria).
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88
Ryszard Stryjec

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach,

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się

Alegoria,

1973 r.

olej, płótno, 92 × 65,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 1973/STRYJEC

w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Następnie w latach 1952-58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”.
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze

cena wywoławcza: 14 000 zł

swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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89
Alfons Łosowski
(1913 Orkiewicze – 1988 Gdańsk)

Martwa natura z gołębiami
olej, płyta, 41 × 50,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: A. ŁOSOWSKI

Do wybuchu wojny w 1939 r. studiował na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu
im. Stefana Batorego w Wilnie. Jego nauczycielem był rzeźbiarz prof. Henryk Kuna. W czasie
wojny walczył w oddziałach AK. Po zakończeniu wojny przeniósł się do Gdańska, gdzie
pracował w Pracowni Państwowych Konserwacji Budynków do 1955 roku. Odtwarzał rzeźby
gdańskiej starówki; wykonał repliki zabytkowych rzeźb, reliefów i detali architektonicznych.
W latach 1946–1955 kierował pracownią rzeźby kamiennej. W swojej artystycznej twórczości
artysta głownie pracował w rzeźbie, tworząc w kamieniu i drewnie. Był autorem licznych
przedstawień portretowych, oraz kompozycji o fantastycznej stylistyce. Nieobce było mu także
malarstwo i rysunek, jednak prace malarskie w dorobku artystycznym Łosowskiego należą
do rzadkości. Artysta jest autorem wielu pomników, m.in. pomnika Żołnierzy Radzieckich

cena wywoławcza: 3 000 zł

w Gdańsku, czy Świętopełka i Mściwoja II, znajdujących siew Parku Oliwskim. Jego prace

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

należą do zbiorów muzealnych w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, a także i zagranicznych.
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Jest absolwentem Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, a także Liceum Budowy

90
Mieczysław Baryłko
(1923 Siedlce – 2002 Sopot)

Gdańsk fantastyczny, 1980 r.
olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: MBaryłko 80
na odwrocie ołówkiem: M. Baryłko 1980
/ „Gdańsk fantastyczny” / 65 × 92

Maszyn w Szkole Wawelberga i Rotwanda w Warszawie, które ukończył podczas II wojny
światowej. Od 1943 r. więziony na Pawiaku, przebywał też w obozach koncentracyjnych
w Auschwitz, Groß Rosen i Flossenburgu. Następnie zamieszkał w Elblągu, gdzie podjął
pracę w Fabryce Wyrobów Metalowych. Od roku 1946 studiował w PWSSP w Gdańsku.
Dyplom uzyskał w 1953 roku w pracowni profesora Stefana Nachta-Samborskiego. Wykładał
na Wydziale Malarstwa w latach 1950–1973, jednocześnie piastując stanowisko prezesa
Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Był też i członkiem Głównego
Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków. Miał swój udział przy rekonstruowaniu gdańskiego Starego Miasta, zburzonego w czasie wojny. W twórczości skłaniał się ku realizmowi
socjalistycznemu, by w latach 50. zmienić styl w kierunku abstrakcji geometrycznej. Od
1962 roku przynależał doogólnopolskiej Grupy Malarzy Realistów. Pod koniec twórczości
w latach 90. podjął tematy tradycyjne martwą naturę, pejzaż, portret. Prace artysty należą do

cena wywoławcza: 4 600 zł

zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, Warszawie i Szczecinie, w Muzeum Historycznym

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Miasta Gdańska.
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91
Stanisław Teisseyre
(1905 Lwów – 1988 Poznań)

Schody,

1983 r.

technika mieszana, papier,
32,5 × 40,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu: St. „Schody”, 1983.

W latach 1926–1932 studiował rysunek na Politechnice Lwowskiej, na której od 1931 do
1933 roku był też asystentem. Następnie kontynuował studia w Paryżu (1936). Od 1947
do 1950 pracował jako pedagog PWSSP w Poznaniu, a od roku 1950 został profesorem
gdańskiej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa. W latach 1951–1962 piastował

cena wywoławcza: 13 000 zł

funkcję rektora PWSSP, później – dziekana Wydziału Malarstwa. W 1965 roku został rektorem

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

PWSSP w Poznaniu. Był redaktorem „Przeglądu Artystycznego”.
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92
Stefan Kątski (właść. Kontski)
(1898 Sanok – 1978 Pointe-Claire)

Pejzaż nadmorski,

1975 r.

olej, płótno, 56 × 66 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Kontski 1975

Kapitan Wojska Polskiego i artysta malarz. W latach 1921–1924 studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Studia kontynuował we Florencji w latach 1924–1927, a także i w Paryżu w okresie 1927–1930. Służył w I Korpusie w Wielkiej Brytanii. W latach 1950–1954

cena wywoławcza: 4 000 zł

brał udział w pracach nad polichromią kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1957–1963 pracował w zakładach lotniczych jako ilustrator techniczny.
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93
Józefa Wnukowa

Trójmiejska artystka związana z Sopotem, współzałożycielka gdańskiej PWSSP. Zajmowała

(1911 Warszawa – 2000 Sopot)

się malarstwem i tkactwem. Studia malarskie ukończyła na warszawskiej Akademii Sztuk

Nord, 1964 r.
gwasz, papier, 58 × 79 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: JWn, Nord 64

Pięknych w pracowniach M. Kotarbińskiego i L. Pękalskiego. Przed wojną przebywała we
Włoszech i Francji. Od 1938 do 1944 roku mieszkała we Lwowie. Kierowała Pracownią
Tkaniny na Wydziale Malarstwa i Zakładem Artystyczno – Naukowym tkaniny dekoracyjnej.
Wraz z innymi malarzami z PWSSP brała udział w pracach malarskich na odbudowanych
kamienicach w obrębie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku. Malarka często podróżowała,
zarówno po Polsce jak i w egzotyczne zakątki świata (Wietnam, Polinezja, Nowa Gwinea).

cena wywoławcza: 5 000 zł

Wyprawy stały się inspiracją dla kolorowych obrazów m.in. z cyklu „Ptaki” i „Święty Franciszek

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

na Kaszubach”.
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94
Janina Kraupe-Świderska

Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. W 1938 roku rozpo-

(ur. 1921 Sosnowiec)

częła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji kontynuowała je w Kunstgewerbeschule.

Wiosenne rytmy,

1999 r.

olej, płótno, 100 × 81 cm
sygn. l. d.: J. Kraupe
na odwrocie opisany: Janina Kraupe/
Wiosenne rytmy/ olej 1999

Dyplom z malarstwa uzyskała w 1947 roku, a już rok później dyplom z grafiki. Po ukończeniu
studiów rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą prowadziła do 1991 r.
(w 1980 roku uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku zwyczajnego).
W okresie II wojny światowej udzielała się w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora.
Przynależała do różnych ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 roku do Grupy Krakowskiej.
Jej obrazy często inspirowane są muzyką i poezją. Ponadto artystka często czerpie inspiracje
z magii i filozofii Zen. W 1997 roku za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne została

cena wywoławcza: 13 000 zł

odznaczona Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, a w 2008 przyznano

estymacja: 17 000 – 19 000 zł

jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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95
Zygmunt Kotlarczyk
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Ptaszysko,

1994 r.

olej, płótno, 100 × 135 cm
na odwrocie napis: ZYGMUNT
KOTLARCZYK/PTASZYSKO/
100 X 135–1994
oraz nalepka dotycząca wcześniejszego
obrazu: „Polski Związek Artystów
Plastyków/ Oddział w Toruniu/ Zygmunt
Kotlarczyk/ Żyrandol/ olej 135 × 100/
1964”

Artysta studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1951 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego. Był wykładowcą

cena wywoławcza: 7 000 zł

na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kotlarczyk uprawiał malarstwo, grafikę i grafikę

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

użytkową.
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96
Józef Kotlarczyk
(1922 Szawle – 1994 Toruń)

Pejzaż II/80
olej, płótno, 80 × 98 cm
na odwrocie napis: JÓZEF
KOTLARCZYK/”PEJZAŻ II/80”
Wystawiany:
Józef Kotlarczyk (1922–1994),
malarstwo, rysunek, grafika, Muzeum
Okręgowe w Toruniu,
29.11.2013–23.03.2014
Reprodukowany:
Agata Rissmann, Józef Kotlarczyk
(1922–1994), malarstwo, rysunek,
grafika, Toruń 2013 r., str. 112

Pochodził z artystycznie uzdolnionej litewskiej rodziny, która w 20-leciu międzywojennym
emigrowała do Polski. W 1938 r. po zdobyciu tzw. małej matury rozpoczął naukę w Liceum
Budowlanym Wileńskiej Państwowej Szkoły Technicznej. W czasie wojny wstąpił do Armii
Krajowej i wraz z bratem zajmował się tworzeniem i kopiowaniem planów, map operacyjnych
oraz dokumentów i pieczątek. Po zakończeniu wojny razem z rodziną przeniósł się do Torunia,
gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie w pracowni malarstwa Tymona Niesiołowskiego oraz
grafiki i rysunku u prof. Edwarda Kuczyńskiego. W 1951 r. uzyskał dyplom artysty malarza.
Kotlarczyk był jednym z głównych filarów założonej w 1958 r. formacji artystycznej „Grupy

cena wywoławcza: 5 000 zł

Toruńskiej”. Lata 60. i 70. to okres intensywnej twórczości i działalności wystawienniczej.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W 1977 r. otrzymał stanowisko docenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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97
Jacek Pałucha
(ur. 1966 Częstochowa)

O północy w Paryżu,

2014 r.

olej, płótno, 55 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 2014

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu

cena wywoławcza: 3 600 zł

Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

dodatku do Gazety Wyborczej.
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W 1927 roku rozpoczął naukę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem
Kowarskiego i Pękalskiego. Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się
także żeglarstwem. Poznał w tym czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę.
Razem ze swoim stryjecznym bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał
prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na

98
Jacek Żuławski
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Dobre zwierzęta
olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: JŻ
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

studia do paryskiej filii ASP, gdzie studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę
Jasieńską. W 1938 roku powrócili razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek
pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym. Na początku II Wojny Światowej
wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator
i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą
Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden
z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię
malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został
mianowany na głównego projektanta malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego
Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz
wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny
malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych
w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy,

cena wywoławcza: 6 500 zł

gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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99
Józefa Wnukowa

Trójmiejska artystka związana z Sopotem, współzałożycielka gdańskiej PWSSP. Zajmowała

(1911 Warszawa – 2000 Sopot)

się malarstwem i tkactwem. Studia malarskie ukończyła na warszawskiej Akademii Sztuk

Nietoperz,

1969 r.

akwarela, gwasz, papier, 41,5 × 29 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: JW69

Pięknych w pracowniach M. Kotarbińskiego i L. Pękalskiego. Przed wojną przebywała we
Włoszech i Francji. Od 1938 do 1944 roku mieszkała we Lwowie. Kierowała Pracownią
Tkaniny na Wydziale Malarstwa i Zakładem Artystyczno – Naukowym tkaniny dekoracyjnej.
Wraz z innymi malarzami z PWSSP brała udział w pracach malarskich na odbudowanych
kamienicach w obrębie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku. Malarka często podróżowała,
zarówno po Polsce jak i w egzotyczne zakątki świata (Wietnam, Polinezja, Nowa Gwinea).

cena wywoławcza: 1 800 zł

Wyprawy stały się inspiracją dla kolorowych obrazów m.in. z cyklu „Ptaki” i „Święty Franciszek

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

na Kaszubach”.
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Był żołnierzem w oddziałach ZWZ i Armii Krajowej. W czasie wojny działał w kręgach
artystycznych, np. z teatrem Tadeusza Kantora i grupą poetycką „Inaczej”. Od 1945 r.

100

studiował w krakowskiej ASP. Uczył się u Eugeniusza Eibischa, Andrzeja Jurkiewicza, Konrada
Srzednickiego i Czesława Rzepińskiego. Swoje prace zaczął wystawiać w 1949 r. W latach

Roman Artymowski

1953–1956 brał udział w rekonstrukcji Starego Miasta Warszawie. W 1959 r. w warszawskiej

(1919 Lwów – 1993 Warszawa)

Pejzaż pesymistyczny,

1986 r.

akwatinta, papier, 28 × 22 cm (odcisk
płyty)
odbitka 33 z 40
sygn. i dat. u dołu ołówkiem: Pejzaż pesymistyczny akwatinta 33/40 Artymowski
1986

galerii Krzywe Koło po raz pierwszy wystawiał indywidualnie, pokazując szerszej publiczności
prace powstałe podczas pobytu we Włoszech. W tym samym roku przebywając w Bagdadzie,
zorganizował wystawę polskiej sztuki współczesnej, gdzie wkrótce zaczął wykładać na
tamtejszych uczelniach artystycznych. Po powrocie do Polski prowadził Pracownię Malarstwa
i Rysunku na Wydziale Tkaniny w PWSSP w Łodzi. W latach 1971–1974 był rektorem
tej uczelni. W l. 1976–1979 ponownie pracuje w Iraku. W 1982 r. otrzymał profesurę na
warszawskiej ASP, w latach 1983–1984 piastował stanowisko rektora. W 1992 r. założył
w Łowiczu fundację „Promocja Polskiej Sztuki Wizualnej”. W początkowej fazie twórczości
tworzył realistyczne obrazy, by w końcu odnaleźć swoją drogę i zapisać się w historii sztuki,
jako abstrakcjonista geometryczny, wyczulony na niuanse barwne i walory faktury. Swoistym

cena wywoławcza: 800 zł

wspomnieniem Orientu, pojawiającym się w pracach artysty jest motyw słońca, najbardziej

estymacja: 1 100 – 1 300 zł

kojarzony z twórczością Artymowskiego.
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101
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Autoportret
serigrafia, papier, 14 × 17 cm
sygn. i numerowana ołówkiem w p. d.:
83/100 JTarasin
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

102
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zapis
serigrafia, papier, 25,7 × 16 cm
sygn. i numerowana ołówkiem l. d.:
96/100 JTarasin
cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 200 – 1 400 zł
Malarz i grafik. Studiował na wydziale malarstwa
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach
Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki
pobierał również na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza
i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 roku.
Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. W latach
1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na
Wydziale Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie w tamtejszej
ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, a w latach 1987–1990 był jej
rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał
Nagrodę im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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103
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Mrok, 1985 r.
akwaforta, papier, 35,5 × 32 cm
(odcisk płyty)
odbitka 3 z 50
sygn. i dat. u dołu ołówkiem: Mrok
akwaforta – sztych 3/50 Ryszard Stryjec
Gdańsk 1985

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach,
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”.
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze

cena wywoławcza: 1 900 zł

swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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104
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 r. Częstochowa)

Księżycowa dama
akwaforta, papier, 18 × 18 cm
(odcisk płyty)
sygn. i opisany ołówkiem u dołu:
T.Sętowski „Księżycowa dama”
akwaforta EA

W 1991 roku ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Jest artystą wszechstronnym;
pracuje w technice oleju, gwaszu, grafiki, a także i w rzeźbie. Jego twórczość to niczym pełna
magicznej aury kraina, do której artysta wprowadza każdego widza. Swoje prace Sętowski

cena wywoławcza: 1 200 zł

pokazywał na wielu wystawach, zarówno polskich jak i zagranicznych – wszędzie cieszyły

estymacja: 2 000 – 2 800 zł

się one bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem.
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Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach

105
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1992 r.
olej, płyta pilśniowa, 132 × 98 cm
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI/1992

1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu,
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał
we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r.
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę

cena wywoławcza: 80 000 zł

artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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Malarz, scenograf, pedagog i przede wszystkim rzeźbiarz. Artysta studiował w latach 1952–58
w warszawskim ASP na Wydziale Rzeźby, pod kierunkiem Mariana Wnuka. W 1959 roku,
po otrzymaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Kultury, wjechał do Paryża, gdzie

106
Władysław Hasior
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Koncelebrant
asamblaż, 80 × 66 cm

swoje rzeźbiarskie studia uzupełniał w pracowni francuskiego rzeźbiarza Ossipa Zadkine.
W latach 1957–68 był nauczycielem w Szkole Kenara w Zakopanem. Pracował również
jako scenograf we wrocławskim Teatrze Polskim w latach 1970–1971. Był członkiem
artystycznego ugrupowania Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasłynął jako twórca metaforycznych assamblaży. Swoje rzeźbiarskie kompozycje konstruował
z przedmiotów gotowych, często znajdowanych na jarmarkach, odpustach. Nadając im
wtedy nowe znaczenie, odgrywały one w jego pracach rolę znaków i symboli. Hasior był
również autorem pomników. Związany był z Zakopanem, gdzie mieszkał i tworzył. Tam też
mieściła się jego autorska galeria. Artysta uczestniczył w Biennale w Sao Paulo w 1965

cena wywoławcza: 44 000 zł

i 1971 roku oraz w Biennale w Wenecji w 1970 roku. Poza tym swoje prace pokazywał

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

również w Paryżu, Sztokholmie, Rzymie, Brukseli, Moskwie.
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REGUL AMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez

8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której
SDA nie może sprzedać obiektu.

komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego.
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich

9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną

własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi,

w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-

a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem

ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny

sądowym i skarbowym.

wystawia faktury VAT marża.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za

3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia

okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane

obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w:

4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub

euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie

zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną

następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku

przed rozpoczęciem licytacji.

Polskiego powiększonym o 3%.

5.	Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po

rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na

rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji.

zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę

osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy

z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.

zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku

Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu

zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

pełnej zapłaty.

6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań,
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

tabela postąpień:
cena

7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje
obiektu.

postąpienia

0 – 1 000

50 zł

1 000 – 2 000

100 zł

2 000 – 5 000

200 zł

5 000 – 10 000

500 zł

od 10 000

1 000 zł

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I

Sopocki Dom Aukcyjny 
Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot 
tel. 58 550 16 05 
fax 58 342 44 58
sopot@sda.pl

Aukcja DZIEŁ S Z TUKI
16 sierpnia 2014 (sobota), godz. 16.00

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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
___________________________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko
___________________________________________________________________________________________________________________
dokładny adres
________________________________________
telefon, fax, e-mail

____________________
NIP (dla firm)

____________________________________________
numer dokumentu tożsamości
SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.
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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego
zlecenia.
_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

Georg Braun (1541–1620), Frans Hogenberg (1535–1590), Dantzigt, 1575 r.

Dawny Gdańsk i okolice
Aukcja 14 sierpnia (czwartek ) 2014 r.
Gda ńsk, ul. Długa 2/3
(58) 301 05 54

Cukiernica srebrna, Warszawa, Fraget, lata 1824–1851
srebro, p. 12 łutów (0,750), w. 760 g

Bransoleta w stylu Art Déco, lata 1920–1940
platyna, 189 sztuk diamentów łącznie ok. 7 ct

Rzemiosło i Biżuteria
Aukcja 15 sierpnia (piątek) 2014 r.
Gda ńsk, ul. Długa 2/3
(58) 301 05 54
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Zofia Błażko, Autoportret z Sacre Coeur, 2014 r., olej, płótno, 130 × 130 cm
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MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO

Józef Pankiewicz (1866–1940), Rzeka w Giverny, 1912 r.
olej, płótno; 65 x 53 cm, sygn. u dołu: Pankiewicz

s ier pie ń – wrze Sie ń 2014
Sopot, ul.Boh. Monte Cassino 43

