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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Ludwik Gędłek
(Kraków 1847 – Wiedeń 1904)

Kozak na koniu

olej, deska, 27,5 × 33 cm, 
sygn. l. d.: L. Gędłek

Estymacja: 32 000 – 40 000 zł

W latach 1861–72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa 
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie 
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu, 
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie 
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m. in. W Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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2
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Konie przed chatą, 1880 r.

olej, płótno, 108 × 169 cm 
sygn. p.d. i dat.: F.Wastkowski/1880

Estymacja: 150 000 – 180 000 zł

Malarz rodzajowy, pejzażysta. Był uczniem Feliksa Brzozowskiego. Od roku 1867 wystawiał 
każdego roku 6 obrazów w warszawskiej Zachęcie, gdzie też znajdują się jego obrazy 
i rysunki. Malował najczęściej sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się również 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to największe dzieło tego artysty, jakie było do 
tej pory wystawiane na aukcjach.
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3
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Targ w miasteczku  
galicyjskim, 1922 r.

olej, płótno, 54,5 × 85,5 cm, sygn. 
l.d.: A Kozakiewicz/1922, na odwrocie 
papierowa nalepka z opisem pracy, pa-
pierowa nalepka Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim z okrągłą pieczęcią instytucji 
oraz papierowa nalepka galerii i zakładu 
ramiarskiego S. Schmaus

Estymacja: 140 000 – 160 000 zł

Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalew-
skiego. Naukę kontynuował w Akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. 
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju 
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, 
portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach historycznych, a zwłaszcza motywy z po-
wstania styczniowego, w którym sam brał udział. Odznaczony medalami na wystawach, 
m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny w Niemczech, Austrii, Stanach 
Zjednoczonych i Anglii.
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4
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Pejzaż, 1902 r.

olej, płótno, 91 × 100 cm,  
sygn. i dat. l. d.: JÓZEF RAPACKI  
1902 rok

Estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte”. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wędrowcem” „Światem” oraz „Biesiadą Literacką”.
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5
Ludwik Gędłek
(Kraków 1847 – Wiedeń 1904)

Targ koński

olej, płótno naklejone na tekturę, 
41 × 67 cm, sygn. p.d.: L. Gędłek Wien

Estymacja: 110 000 – 130 000 zł

W latach 1861–72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa 
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie 
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu, 
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie 
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m. in. W Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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6
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Na gromniczną

olej, płótno, 40 × 51 cm, 
sygn. l.b.: T.axentowicz

Estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoch, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał 
się przede wszystkim techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie 
artysty można zauważyć wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta 
uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył 
również malując idealizowane wizerunki wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne 
portrety dziecięce.
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7
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż górski (Czorsztyn), 1913 r.

akwarela, papier, 72 × 62 cm, sygn. 
i dat. p.d.: JFałat/1913

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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8
Ludomir Szpadkowski
(1855 Derbent w Dagestanie  
– 1908 Warszawa)

Zamyślona

olej, płótno, 97,5 × 72 cm, 
sygn. p.d.: L.Szpadkowski

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł

Od 1858 r. mieszkał w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum. W latach 1877–1883 r. 
studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Izydora Jabłońskiego, 
Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Ferdynanda Löfflera. W 1877 r. był w Kar-
patach, w 1878 r. w Wiedniu i Tyrolu, a w 1879 r. w Monachium. W 1880 r. przebywał 
na Węgrzech, gdzie uczestniczył w odsłonięciu pomnika Józefa Bema w Maros Vaserhely 
w Siedmiogrodzie. Wystawiał w 1883 r. w krakowskim TPSP, a od 1885 r. w Salonie 
Krywulta  i TZSP w Warszawie. Wziął udział w czasowej wystawie dzieł sztuki w Łodzi 1889 r. 
W 1899 należał do założycieli spółki Zjednoczeni Artyści Malarze, Rzeźbiarze i Architekci 
utworzonej w Warszawie dla popierania sztuki dekoracyjnej i religijnej. Pochowany jest na 
Powązkach w Warszawie.
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9
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, tektura, 100 × 69,5 cm,
na odwrocie pieczęć ze składu przyborów 
malarskich Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Alegorie młodości i starości Teodor Axentowicz malował kilkakrotnie w późniejszym etapie 
swojej twórczości. W przedstawieniach o tej tematyce artysta zestawiał najczęściej postać 
młodej, zamyślonej  kobiety z siwowłosym starcem, który dodatkowo potęguje nastrój związany 
z upływem czasu, przemijaniem i starością. Dzieło wykonane zostało w charakterystycznym 
stylu Axentowicza, którego znakiem rozpoznawczym są malowane zamaszyście i szkicowo 
odcieleśnione postacie-alegorie, w tym przypadku, jesienna aura, dodatkowo skłania do 
refleksji nad przemijaniem.

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoch, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale dex Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką 
olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć wpływ 
symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, 
szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył również malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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10
Stanisław Masłowski
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Na pastwisku

akwarela, papier, 67 × 95 cm, 
sygn. l.d.: STANISŁAW MASŁOWSKI

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał 
w Warszawie. Co roku odbywał podróże malarskie, między innymi na Ukrainę, której plenery 
oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe 
z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta 
mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do Paryża, 
w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi podróżami zagranicznymi, równie często 
brał udział w plenerach w kraju.  Uczestniczył w warszawskim życiu artystycznym – był 
członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société Nationale des Beaux Arts 
w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą część artystycznego 
dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach scen rodzajowych, 
umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety. Największą sławę 
przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się na wystawach TZSP 
w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu.
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11
Zdzisław Jasiński
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Pasterka, 1926 r.

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

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę 
dekoratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej 
dawał mu pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u profesorów Leopolda Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. 
W Monachium przebywał od 1885 r., gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. 
W 1893 r. powrócił do Warszawy. Prace Jasińskiego to także monumentalne malarstwo 
dekoracyjne, m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie w katedrze we Włocławku 
i kolegiacie w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę rodzajową, 
a także malarstwo symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył 
podróż do Italii. W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 
roku osiadł w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.
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12
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Targ na „Górce” w Borysławiu 
z widokiem na szyby naftowe, 
1908 r.

olej, deska, 21,5 × 36,5 cm w passe-parto-
ut, sygn., dat. i opisany l. d: Targ na „Górce” 
w Borysławiu 1908/Tadeusz Rybkowski na 
odwrocie papierowa nalepka z odręcznym 
napisem: Wystawa (nieczytelnie)/Targ na 
„Górce”/(nieczytelnie)/Tadeusz Rybkowski

Estymacja: 16 000 – 18 000 zł

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszcz-
kiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. 
W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go 
tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał 
się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.
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13
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Pożegnanie, 1903 r.

olej, płótno, 58,5 × 42 cm, sygn. p.d.: 
A.Kozakiewicz, na odwrocie napis: „Ko-
chanemu An (...) Szubertowi/Przyjaciel/A.
Kozakiewicz/Warszawa, październik/1903

Estymacja: 70 000 – 80 000 zł

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY
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14
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret żony Ady  
z irysami, 1934 r.

olej, płótno, 90 × 73 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Wlastimil Hofman/1934

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska, zakup w Desie 
w Warszawie.

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

W 1896 roku rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka 
Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Malczewski stanie się 
dla niego największym autorytetem, mentorem, przyjacielem, a jego sztuka pozostawi ślad 
w malarstwie Wlastimila. Swoją artystyczną edukację kontynuował w Paryżu w Ecole des 
Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza i rzeźbiarza akademic-
kiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, która została wystawiona 
w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Wybuch I wojny światowej sprawił, że Hofman 
przeniósł się do Pragi i zamieszkał u kuzyna, Ludwika Hammera. Poznał wówczas i zakochał 
się z wzajemnością w żonie Ludwika, Adzie. W 1917 roku Hofman wraca z żoną do Krakowa, 
ale już dwa lata później są zmuszeni wyjechać do Paryża. Do Krakowa wracają w roku 
1920, gdzie budują dom. Do 1939 r. regularnie wystawia swoje prace w kraju i zagranicą. 
Wybuch II wojny światowej zmusza Wlastimila i Adę do ucieczki z kraju, wracają d o Polski 
dopiero w 1946 r. Ostatecznie osiadają w Szklarskiej Porębie, gdzie artysta kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia. 

Ada była muzą i żoną Wlastimila Hofmana (związek zalegalizowali w 1919 r. 
w Paryżu, biorąc ślub cywilny, natomiast w 1955 r. w Szklarskiej Porębie biorą 
ślub kościelny ). Wielokrotnie pozowała mu do obrazów. Ten prezentowany 
na aukcji pochodzi z 1934 r., kiedy małżeństwo mieszkało w Krakowie.

	 Ona	była	i	jest	jego	modelką,	natchnieniem,	pomocą.	Pozuje	do	najlepszych	
kompozycji.	Sprząta	pracownię,	przygotowuje	farby,	myje	pędzle,	gromadzi	
materiał,	robi	z	prostych	listewek	ramy,	maluje	je	na	kolor	srebrny,	oprawia	
w	nie	wszystko,	co	artysta	maluje;	i	gotuje	obiad.	Słowem	–	niezmordowany	
duch	opatrznościowy,	który	czuwa	nad	mężem	i	domem.	

	 Urocza	kuzynka	czeka	z	obiadem	na	stole.	W	jadalni	zauważam	jeden	
z	moich	pierwszych	obrazów,	który	w	roku	1906	wysłałem	na	wystawę	do	
Towarzystwa	Manesa	w	Pradze.	Okazuje	się,	że	żona	Ludwika	wówczas	jeszcze	
jako	kilkunastoletnia	panna	Goller	wybrała	się	z	ojcem	na	wystawę.	Jej	ojciec,	
z	wykształcenia	chemik	(…)	należał	do	znawców	sztuki.	Zaproponował	córce	
wybranie	obrazu,	który	się	jej	najbardziej	podoba.	No	i	przypadkiem	był	to	
mój	obraz,	co	za	miła	niespodzianka.

B. Czajkowski, Portret	z	pamięci,  
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1971 r.
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15
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret kobiety, 1923 r.

pastel, papier brązowy, 
58 × 49 cm, sygn. i dat. p.g.: Ignacy 
Witkiewicz/T.B + A/1923

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska, zakup w Desie 
w Warszawie.

Obraz posiada ekspertyzę  
dr Anny Żakiewicz

Estymacja: 120 000 – 140 000 zł

Syn Stanisława – malarza, krytyka i pisarza. Pseudonim artystyczny – Witkacy. Znany bardziej 
ze swoich dokonań na polu literatury i dramatu. Wychowanek carskiego Korpusu Paziów 
w Petersburgu. Oficer gwardii carskiej w I wojnie światowej. W 1914 roku odbył długą 
podróż, ekspedycję naukową do Australii wraz z Bronisławem Malinowskim. Wychowany 
w aurze modernizmu w Krakowie i Zakopanem. Teoretyk sztuki, formista, współpracownik 
„Zwrotnicy”, twórca teorii „Czystej Formy” – „...wartość dzieła sztuki nie zależy od uczuć 
życiowych w nim zawartych ani od doskonałości odtworzenia przedmiotów, a jedynie polega 
na jednolitości konstrukcji czystych elementów formalnych” Uważał, że twórczość artystyczna 
jest sposobem wyrażenia „Uczucia metafizycznego”. Do połowy lat 20. tworzy malarskie 
fantazje, które dziś można określić jako pośrednie między modernizmem a surrealizmem. 
Od tego też czasu uprawia głównie twórczość literacką, która przyniosła mu z czasem 
światową sławę.
 Tworzył prace malarskie w pracowni portretowej, gdzie obowiązywał cennik i wzory do 
zamówienia kolejnych „odejść” od realizmu portretowanej osoby na rzecz jej artystycznej 
wizji ekspresjonistycznej. Twórczość portretowa Witkacego była przez długi czas odbierana 
jako ekstrawagancja artystyczna i osobliwość. Weryfikację i potwierdzenie geniuszu artysty 
przyniosły następne lata. W 1983 roku wielki sukces w Paryżu miała jego wystawa w Centre 
Georges Pompidou. Artysta zginął tragicznie w 1939 roku. Popełnił samobójstwo w obliczu 
sowieckiego najazdu na Polskę, który potraktował jako koniec cywilizacji.

Portret	kobiety	wykonany	w	1923	r.	jest	niezwykle	interesującym	przykła-
dem	twórczości	artysty	w	przełomowym	dlań	okresie	jego	życia	–	roku	jego	
małżeństwa,	rok	przed	definitywnym	zakończeniem	uprawiania	malarstwa	
olejnego	oraz	dwa	 lata	przed	oficjalnym	rozpoczęciem	działalności	Firmy	
Portretowej,	której	założenia	miał	już	wówczas	w	pełni	sformułowane.	W	tym	
okresie	w	sygnaturze	na	portretach	wykonywanych	na	zamówienie	Witkacy	na	
ogół	nie	używał	swojego	artystycznego	pseudonimu	i	pomijał	pierwsze	imię,	
by	nie	utożsamiano	go	z	jego	ojcem,	Stanisławem	Witkiewiczem	–	uznanym	
malarzem.

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz z dnia 11.06.2019 r.)
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16
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Zarośla

olej, tektura, 32,5 × 24 cm,  
sygn. l.d.: Jan Stanisławski

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął 
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, 
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził 
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także 
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski, 
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany 
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.

Z	pejzażystów	przede	wszystkim	pomówić	musimy	o	Stanisławskim.	Ten	niewymowny	
niegdyś	poeta	zmierzchów,	sadów	ukraińskich,	widziadlanych	grusz	i	jabłoni,	świecących	
w	mroku	białością	pni	i	wyciągniętych,	niby	ręce	błagalnie,	rozłożyście	pokręcone	gałęzie;	
ten	Boecklinowski	prawie	ożywiacz	świata	wód	i	roślin,	jakże	różne	i	jak	wymowne	umie-
jący	nadawać	fizjonomie	swym	mistycznym	szeregom	czarnych	topól	nad	wodą	i	swym	
dziewannom;	ten	śmiałek,	(..);	ten	władca	całej	gamy	tonów,	barw	i	świateł	–	wyjawia	się,	
zwłaszcza	w	ostatnich	czasach,	jako	kapitalny	syntetyk	nie	wahający	się	poświęcić	wszystkich	
szczegółów	dla	osiągnięcia	bądź	epickiej	dali	i	szerokości,	bądź	niesłychanie	intensywnych	
feerii	świetlnych,	w	których	mógłby	rywalizować	z	Klaudiuszem	Monet,	mimo	zupełnie	
różnych	dróg,	jakimi	obaj	są.	Syntezą,	zresztą,	jest	całokształt	twórczości	Stanisławskiego,	
aż	dziw!	Całe	te	szeregi	drobnych	rozmiarów	obrazków,	będących	niekiedy	pozornie	notacją	
tylko	pewnych	szczegółów	i	momentów,	zostawiają	w	duszy	widza	nie	wspomnienie	sumy	
poszczególnych	wrażeń,	 lecz	 jednolitą	wizję	czy	 to	bezbrzeża	stepowego,	czy	 jakiegoś	
morza	światłości,	czy	wielkiego,	obejmującego	wszystko	zmierzchu	widzialności.	Świadczy	
to	o	zdolności	Stanisławskiego	do	tego,	co	jedynie	należałoby	nazwać	symbolizowaniem,	
to	jest,	do	zamykania	w	pojedynczym	szczególe	przeczucia	całej	natury.	Te	drobne	obrazki	
są	wielkimi	oknami	na	przyrodę.

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki	plastyczne,
„Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167
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17
Konrad Krzyżanowski
(1872 Krzemieńczuk – 1922 Warszawa)

Portret kobiety w czerwieni 
(Maria Grosek Korycka), 1916 r.

olej, płótno, 74 × 66 cm, u dołu dedy-
kacja: Wielmożnej Pani Marii Grossek/na 
pamiątkę Konrad Krzyżanowski oraz dat. 
l.d.: 1916

Estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Od roku 1892 studiował w akademii w Petersburgu, pierwotnie jako wolny słuchacz, później 
pod kierunkiem I. Twarożnikowa i K. Lebiediewa. W roku 1897 wyjechał do Monachium, 
gdzie kontynuował naukę w prywatnej szkole S. Hollósy’ego. Po powrocie do Polski w roku 
1900 otworzył w Warszawie własną szkołę malarstwa. W latach 1904–1909 piastował 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wystawiał w warszawskim TZSP, 
w Salonie Krywulta, w krakowskim TPSP i innych miastach polskich. Artysta był także 
uczestnikiem znaczących wystaw zagranicznych, m.in. w Petersburgu, Londynie (1908 r.), 
Rzymie (1911 r.), Monachium (1912 i 1913 r.) i w Paryżu (1921). Twórczość artysty 
kształtowała się pod wpływem symbolicznego nurtu secesji. Specjalizował się w portretach, 
w których dążył do uchwycenia osobowości modela, oraz w pejzażu. Zestawienia barw, 
sposób operowania światłem oraz wyrafinowana linia sprzyjały pogłębieniu ekspresji. Prace 
Krzyżanowskiego znajdują się w zbiorach największych muzeów w Polsce.

Maria Grossek-Korycka (1869–1926)
Poetka, tłumaczka, publicystka. Była niezwykle uzdolnioną kobietą. Początkowo 
studiowała w Petersburgu medycynę oraz matematykę, następnie już w Krakowie 
filologię. Jej wiersze nawiązują do tradycji romantycznej, a jednocześnie można w nich 
upatrywać początków ekspresjonizmu. W swych literackich pracach odwoływała 
się do uczuć patriotycznych, między innymi w poemacie Hafciarka	z 1919 roku. 
Zagadnienia związane z estetyką modernizmu poruszała w tomach Z	krainy	piękna	
z 1929 roku. Pisała felietony o tematyce społeczno – obyczajowych, które pojawiały 
się na łamach czasopisma „Świat kobiecy”.

Po	ustąpieniu	ze	Szkoły	Sztuk	Pięknych	(1909)	Krzyżanowski	ponownie	poświęca	
się	głównie	twórczości	portretowej.	(…)	Dąży	do	pogłębiania	i	rozszerzania	proble-
matyki	malarskiej	w	ramach	skrystalizowanego	zasadniczo	własnego	stylu,	którego	
najistotniejsze	cechy	można	zdefiniować	 jako	zamiłowanie	do	swobodnej,	pełnej	
dynamiki,	niekiedy	brawurowej	techniki	malarskiej,	do	intensywnych	soczystych	tonów	
i	śmiałych	efektów	fakturalnych.	Z	biegiem	czasu	Krzyżanowski	stosuje	w	portretach	
coraz	bardziej	zróżnicowane	ujęcia	kolorystyczne	i	kompozycyjne,	swobodnie	operuje	
bogatym	i	różnorodnym	językiem	malarskim,	starając	się	uchwycić	indywidualność,	
charakter	modela,	który	wydaje	się	sam	narzucać	mu	odpowiednie	środki	wyrazu.

L. Skalska-Miecik, Konrad Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 28–32
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18
Eugeniusz Urbański-Nieczuja
(1877–1955)

Dama w parku

olej, płótno, 50 × 74 cm, 
sygn. l.d.: E. Nieczuja-Urbański

Estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Malarz portretów kobiecych przedstawianych na ornamentalnie traktowanym tle witraży lub 
wzorzystych tkanin, często z motywem pawich piór. W jego obrazach widać wpływy sztuki 
secesji, a także inspiracje malarstwem Edwarda Okunia. Prace artysty przechowywane 
są m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi (Profil kobiety na tle witraża). W okresie 
międzywojennym obrazy artysty zyskały popularność dzięki reprodukcjom na pocztówkach 
krakowskiego Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich.
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19
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Bukiet białych róż

olej, płótno, 50 × 40,5 cm, 
sygn. monogramem wiązanym l.d.: WW

Estymacja: 32 000 – 40 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 
1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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20
Antoni Michalak
(1899 Kozłów Szlachecki – 
1975 Kazimierz Dolny)

Portret kobiety, 1949 r.

olej, płótno, 82 × 62 cm, sygn. i dat. 
p.d.: ANTONI MICHALAK 1949

Estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego, członek 
i jeden z założycieli Bractwa Św. Łukasza, utworzonego w 1925 roku przez uczestników 
pierwszego malarskiego pleneru w Kazimierzu Dolnym. Ugrupowanie było wzorowane 
na średniowiecznych cechach malarskich. Jego celem było nie tylko zrzeszenie artystów 
wyznających podobny ideał artystyczny, ale przede wszystkim samopomoc materialna 
i organizacyjna. Po zawiązaniu bractwa Michalak otrzymał stypendium rządu francuskiego 
na roczny pobyt w Paryżu. W 1926 roku zwiedził Włochy i Austrię. Trzy lata później, w czasie 
powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, artysta został uhonorowany srebrnym medalem 
za całokształt twórczości. W 1933 roku zamieszkał we Lwowie. W tym czasie tworzył 
projekty witraży dla papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Michalak uznawany za jednego 
z czołowych reprezentantów nurtu sztuki sakralnej w polskim malarstwie lat dwudziestych. 
i trzydziestych, znany jako autor wielkoformatowych przedstawień o tematyce religijnej 
i moralizatorskiej oraz portretów. Jego prace znajdują się w największych polskich zbiorach 
muzealnych (m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu) i w kolekcjach 
prywatnych.
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21
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura z zielonymi 
owocami, 1949 r.

olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. p.d.: 
Jan Cybis, sygn. na blejtramie: Jan Cybis 
Martwa natura z zielonymi owocami 
1949 54 × 73

Estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Początkowo studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu 
(1920–21), następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, 
I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuował w Paryżu, gdzie wraz z innymi 
studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. powrócił do kraju. W roku 
1934 reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji oraz, w 1938 r., na wystawie 
w Camegie Institute w Pittsburgu. W 1948 r. objął stanowisko profesora warszawskiej ASP. 
W latach 1955–57 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, 
po czym powrócił do macierzystej uczelni.
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22
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Widok na Bramę Floriańską

olej, płótno, 65 × 50 cm, 
sygn. p. d.: W Weiss

Estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Kraków był ukochanym miastem Weissa. To tutaj zamieszkał na stałe, to tutaj 
został powołany na stanowisko pierwszego rektora ASP w niepodległej Polsce (lata 
1918–1919). Tutaj miał swoją pracownię na akademii – z jej okien od strony 
ulicy Basztowej rozciągał się wspaniały widok na Barbakan i Bramę Floriańską. 
Ten motyw architektoniczny artysta wnikliwie studiował, powracał do niego m.in. 
w serii drzeworytów: Barbakan, Kraków – Barbakan z gołębiami (il.), Kraków 
– Barbakan zimą (por. R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Kraków 
2006, poz. 104, 105, 106).

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 od 
1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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23
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Nad strumykiem

olej, płótno, 30 × 51 cm, 
sygn. p.d.: F.M.Wygrzywalski

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

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

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

Nad ciepłym morzem. Feliks Michał Wygrzywalski.  
Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 13
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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 i 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 umiejęt-
nością 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.

24
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Akt kobiecy z pieskiem

olej, tektura, 69 × 95 cm,  
sygn. l.śr.: F.Kidoń

Estymacja: 23 000 – 25 000 zł
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Syn Stanisława - malarza, krytyka i pisarza. Pseudonim artystyczny - Witkacy. Znany bardziej 
ze swoich dokonań na polu literatury i dramatu. Wychowanek carskiego Korpusu Paziów 
w Petersburgu. Oficer gwardii carskiej w I wojnie światowej. W 1914 roku odbył długą 
podróż, ekspedycję naukową do Australii wraz z Bronisławem Malinowskim. Wychowany 
w aurze modernizmu w Krakowie i Zakopanem. Teoretyk sztuki, formista, współpracownik 
„Zwrotnicy”, twórca teorii „Czystej Formy” – „....wartość dzieła sztuki nie zależy od uczuć 
życiowych w nim zawartych ani od doskonałości odtworzenia przedmiotów, a jedynie polega 
na jednolitości konstrukcji czystych elementów formalnych” Uważał, że twórczość artystyczna 
jest sposobem wyrażenia „Uczucia metafizycznego”. Do połowy lat 20. tworzy malarskie 
fantazje, które dziś można określić jako pośrednie między modernizmem a surrealizmem. 
Od tego też czasu uprawia głównie twórczość literacką, która przyniosła mu z czasem 
światową sławę.
 Tworzył prace malarskie w pracowni portretowej, gdzie obowiązywał cennik i wzory do 
zamówienia kolejnych „odejść” od realizmu portretowanej osoby na rzecz jej artystycznej 
wizji ekspresjonistycznej. Twórczość portretowa Witkacego była przez długi czas odbierana 
jako ekstrawagancja artystyczna i osobliwość. Weryfikację i potwierdzenie geniuszu artysty 
przyniosły następne lata. W 1983 roku wielki sukces w Paryżu miała jego wystawa w Centre 
Georges Pompidou. Artysta zginął tragicznie w 1939 roku. Popełnił samobójstwo w obliczu 
sowieckiego najazdu na Polskę, który potraktował jako koniec cywilizacji.

Portret	Felicji	Turowskiej	wykonany	we	wrześniu	1931	r.	oznaczony	został	
jako	typ	E,	w	praktyce	był	przez	artystę	stosowany	w	wizerunkach	kobiet,	
których	uroda	budziła	jego	uznanie.	

	 Witkacy	rzadko	stosował	określenie	„3/4”	opisujące	ujęcie	modela	en	trois	
quarts,	a	już	całkiem	niezwykłe	jest	użycie	skrótu	„Napa”	–	„na	pamięć”,	czyli	
„z	pamięci”.	Wizerunki	z	taką	adnotacją	artysta	wykonywał	na	podstawie	
fotografii,	po	śmierci	osoby	portretowanej.	

	 Felicja	Szczęsna	Turowska	(1908–1931),	zwana	Litką	była	starszą	siostrą	
Janiny	Turowskiej	(1910–1944),	zwanej	Inką.	Obie	były	zagrożone	gruźlicą	
i	z	tego	względu	w	1922	r.	zamieszkały	w	Zakopanem,	które	było	wówczas	
ważnym	polskim	centrum	klimatycznym,	gdzie	głównie	 leczono	właśnie	
tę	chorobę.	(...)	Siostry	poznały	Witkacego	w	1928	r.	Artysta	początkowo	
zabiegał	o	względy	Felicji,	później	zainteresował	się	 Inką	 i	nawet	myślał	
o	poślubieniu	jej,	ona	jednak	wybrała	zaprzyjaźnionego	z	Witkacym,	profe-
sora	Jana	Leszczyńskiego	i	została	jego	żoną	w	1933	r.,	co	poskutkowało	
zerwaniem	stosunków	towarzyskich	między	nimi	obojgiem	i	artystą.	Portret	
Felicji	jest	więc	niezwykły	zarówno	z	uwagi	na	osobę	modelki	należącą	do	
bliskiego	kręgu	Witkacego,	jak	też	na	okoliczności	jego	powstania.	Najbardziej	
jednak	zwraca	uwagę	czułość,	z	jaką	artysta	wykonał	portret	i	pragnienie	
uwiecznienia	jej	nietuzinkowej	urody.	

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz z dnia 11.06.2019)

25
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret Felicji Turowskiej, 1931 r.

pastel, papier zielony, 65 × 45 cm,  
sygn. dat. i opisany p.d.: 3/4 Napa/(T. E) 
1931 IX/Witkacy/NP NT

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska, zakup w Desie 
w Krakowie

Obraz posiada ekspertyzę  
dr Anny Żakiewicz

Estymacja: 130 000 – 150 000 zł
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26
Emil Lindeman 
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków 
k. Łodzi)

Na granicy Węgier, 1918 r.

olej, płótno, 86 × 113 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Emil Lindeman 1918

Wystawiany:
WYSTAWA WIOSENNA ARTYSTOW
WARSZAWSKICH MAJ-CZERWIEC
1918 R. w: TOWARZYSTWO ZACHĘTY
SZTUK PIĘKNYCH W KRÓL. POLSKIEM,
poz. 95

Estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Naukę rysunku rozpoczął od prowadzonej przez Wojciecha Gersona Warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie w ramach państwowego 
konkursu szkół rysunkowych jego prace zostały wyróżnione listem pochwalnym Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po ukończeniu 
nauki w Warszawie w 1887 wyjechał do Krakowa gdzie przez dwa lata studiował w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Jana Matejki. Pod 
kierunkiem wybitnego mistrza brał udział w pracach nad polichromią w Kościele Mariackim. Jesienią 1890 wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował w École nationale supérieure des beaux-arts oraz w Académie Julian. Podróżował po Włoszech, zatrzymywał się na dłuższe pobyty 
w Neapolu i Rzymie, gdzie uczył się w Królewskim Instytucie Sztuk Pięknych, a następnie wyjechał do Rosji i przebywał w Petersburgu. 
W 1897 powrócił do Warszawy i skupił się na pracy malarza, grafika i ilustratora. Zajmował się malarstwem sztalugowym, tworzył polichromie 
i malarstwo ścienne (w kościele św. Anny w Warszawie, kościele pw. Świętego Ducha w Kadzidle, kościele św. Teresy w Wilnie i w Białym 
Domku w warszawskich Łazienkach). 
 Tworzył obrazy olejne i akwarele, cechował je niewielki rozmiar, dlatego też prezentowany obraz jest rzadkością na rynku antykwarycznym.  
Tematem prac Lindemana były pejzaże, widoki nadmorskich plaż, kwiaty i martwe natury. Malując pejzaże uwieczniał widoki z Wileńszczyzny, 
okolic Warszawy, Nałęczowa, Krynicy i Wołynia. Można na nich zobaczyć również przedmieścia polskich i europejskich miast. Rzadziej 
tworzył sceny rodzajowe, a w podeszłym wieku często malował kwiaty i martwe natury. Po wybuchu II wojny światowej razem z bliskimi 
przebywał w Ozorkowie, gdzie zmarł prawdopodobnie w 1945. Swoje prace wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie 
Aleksandra Krywulta, Salonie Artystycznym i Salonie Czesława Garlińskiego. Uczestniczył również w wystawach organizowanych w Wilnie, 
Lwowie, Katowicach, Lublinie, Częstochowie, Poznaniu, Gdyni oraz przez krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawiał 
również w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Granica polsko-węgierska istniała od 
11 listopada 1918 do 6 grudnia 1918 r., 
wytyczała ją linia rzeki Cisy. Najbardziej 
znaną miejscowością na przełomie Doliny 
Cisy jest Rafajłowa na Huculszczyźnie 
(dziś Bystrycia na Ukrainie) w rejonie 
Karpat Wschodnich.
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28
Franciszek Wójcik
(1903 Wojciechowo – 1984 Zakopane)

Widok na Giewont, 1943 r

olej, płótno, 60 × 88 cm,  
sygn. i dat. p.d.: FWójcik 1943.

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Polski malarz, specjalizujący się głównie w pejzażach Tatr. W 1923 ukończył wydział 
przemysłu artystycznego lwowskiej Państwowej Szkoły Przemysłowej, po czym utrzymywał się 
z malarstwa i z nauki gimnastyki we Lwowie, a od 1928 w Krakowie. W latach 1932–1938 
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora Kamockiego, 
a po jej ukończeniu przez rok kształcił się w Accademia di belle arti di Roma. Od 1939 
mieszkał i tworzył w Zakopanem, stając się po 1945 jednym z najpopularniejszych malarzy 
pejzaży tatrzańskich. Pochowany na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym 
Brzyzku. Miał przeszło 50 wystaw indywidualnych swego malarstwa. Obrazy Wójcika 
znajdują się w Muzeum Tatrzańskim i katowickim Muzeum Śląskim.

27
Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Limba nad Morskim Okiem

olej, tektura, 70 × 49 cm,  
sygn. p.d.: M.Stańko

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Młode lata spędził w Miechowie. W czasie I wojny walczył w Legionach. Około 1930 r. osiadł 
w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z J. Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim 
kościele parafialnym. W drugiej połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem 
Szczepu Rogate Serce S. Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 
1939 roku. W latach 1942–43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach koło 
Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po 
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie 
z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, 
tatrzańską.
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29
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Widok na Kozie Wierchy, 1901 r.

olej, płótno, 70,5 × 49 cm,  
sygn. i dat. l.d.: St.GAŁEK/1901

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. 

Masyw Koziego Wierchu znajduje się w Tatrach Wysokich pomiędzy Zamarłą Turnią 
i Czarnymi Ścianami. Wczesny obraz artysty jest doskonałym przykładem fascynacji 
Gałka tatrzańskim krajobrazem. Jego pejzaże doskonale oddają bezmiar górskich 
przestrzeni, monumentalizm skalnych masywów, tutaj Koziego Wierchu, którego 
temat rzadko podejmował w swojej twórczości.
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31
Aleksander Mroczkowski
(1850 Kraków – 1927 Stubno 
k. Przemyśla)

Wodospad w Roztoce, 1922 r.

olej, płótno, 53 × 69 cm,  
sygn. i dat. l. d.: Alex Mroczkowski 
1922./Wodospad w Roztoce

Estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Rozpoczętą w roku 1865 naukę w krakowskiej SSP pod kierunkiem m.in. W. Łuszczkiewicza 
kontynuował od 1873 r. w akademii monachijskiej w pracowniach A.Wagnera oraz O. Seitza. 
Po czterech latach artysta powrócił do Krakowa, by pobierać lekcje malarstwa u J. Matejki. 
Z początkiem lat 80-tych ponownie wyjechał na kilka lat do Monachium. W roku 1890 
osiadł w Krakowie. Przewodnim motywem jego twórczości jest pejzaż tatrzański, malowany 
z precyzją bliską sztuce fotografii. Sceny rodzajowe ilustrujące życie na wsi, a także portrety 
zarówno prostych ludzi, jak i właścicieli majątków ziemiańskich, są z kolei owocem częstych 
wypraw artysty do podkrakowskich wsi. Mroczkowski zajmował się również malarstwem 
monumentalnym. Twórczość jego prezentowana była na wielu wystawach, zwłaszcza w TZSP 
w Warszawie oraz w TPSP w Krakowie i Lwowie.

30
Anna Berent
(1871–1944)

Portret górala z fajką

olej, tektura, 68 × 49 cm  
w świetle oprawy, sygn. p.d.: a. BERENT

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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33
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Portret dudziarza Mroza z Małej 
Łąki, 1928 r.

olej, płótno, 77 × 56 cm,  
sygn. i dat. p.d.: St. Gałek/1928

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem.  
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę  
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do  
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim  
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. 
miał tam wystawę jubileuszową.

32
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Jezioro górskie

akwarela, papier,  
sygn. l.d.: Rafał Malczewski
W lewym, górnym rogu wycisk producenta 
papieru z napisem w otoku: „SCHUT-
ZMARKE SCHOELLERSHAMMER”.
Praca ukazuje okolice kanadyjskiego 
miasta Baie-Saint-Paul, leżącego u ujścia 
rzeki Rivière du Gouffre do Rzeki Świętego 
Wawrzyńca.

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym 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. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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35
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Capri – skały Faraglioni, 1927 r.

pastel, papier, 68 × 98 cm,  
sygn. i dat. p.d.: S.Jaxa/1927

Estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich 
i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej 
stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację 
do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Obecnie 
jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: w Lwowskiej 
Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Miasta Gdyni oraz 
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).

34
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Zachodzące słońce  
nad morzem, ok. 1950 r.

olej, płótno dublowane, 70 × 100 cm, 
sygn. l.d.: H. Baranowski

Estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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37
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Wojciech Weiss malujący nad 
morzem, 1935 r.

olej, płótno, 34,5 × 48 cm,  
sygn. l. d.: aneri/35, z cyklu:  
Na plaży II – Artysta i jego modelka

Estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką 
m.in. Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. Na przełomie 1906–1907 
roku wyjechała do Monachium, gdzie pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego 
przedstawiciela realizmu i naturalizmu w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, 
a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka 
poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Artystka dużo 
podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny światowej 
przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena Weiss głównie 
malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej 
i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej wystawie wraz z mężem oraz Leonem 
Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również na wystawach Towarzystwa „Sztuka” 
w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka swoje prace sygnowała pseudonimem 
Aneri będącym anagramem jej imienia.

36
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Most na Skawie koło Zatora, 
ok. 1900

olej, płótno, 31 × 41 cm

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł

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



6968 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

39
Stanisław Zawadzki
(1878–1960)

Portret damy z różami w ręku, 
1920 r.

olej, płótno, 124,5 × 100 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Stanisław Zawadzki 1920

Estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Edukację malarską rozpoczął u Wojciecha Gersona w warszawskiej Szkole Rysunkowej. 
W latach 1899–1900 był uczniem Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. W latach 1900–1903 studia uzupełniał u Ottona Seitza w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium, a następnie w Paryżu. Związany był z warszawskim Towarzystwem Zachęty 
Sztuk Pięknych, gdzie pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym wiceprezesa. Wielokrotnie 
tam wystawiał, m.in. w latach 1919, 1923, 1934, 1939 miał wystawy indywidualne. Był 
głównie portrecistą. Malował przede wszystkim wizerunki kobiet, ujętych na tle wystawnych 
wnętrz oraz akty, a także kompozycje rodzajowe i pejzaże, posługując się technika olejną 
i akwarelową.

38
Zofia Sieniawska-Majewska
(1879–1930)

Melancholia, 1903 r.

olej, płótno, 100,5 × 85,5 cm,  
sygn., dat. i opisany l. d.:  
Z. Sieniawska 1903/Kraków.

Estymacja: 15 000 – 17 000 zł
Polska malarka, studiowała w Krakowie i w Paryżu. Malowała głównie portrety i krajobrazy 
z wybrzeży polskiego morza. Kilka jej prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
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41
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wesele Krakowskie, 1933 r.

olej, płótno, 69 × 98,5 cm,  
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1933

Estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

40
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Portret mężczyzny na koniu, 
1925 r.

olej, płótno, 37,3 × 32,3  
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: 
Wojciech Kossak/1925

Obraz posiada ekspertyzę  
Pana Adama Konopackiego

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

W	opisywanej	pracy	zwracają	uwagę	znakomite	pociągnięcia	wydobywające	maść,	ruch	
konia	oraz	trafność	ujęcia	elegancji	portretowanego,	zapewne	przedstawiciela	wyższych	
warstw	społecznych	przedwojennej	Rzeczpospolitej.

(fragment ekspertyzy Adama Konopackiego z dnia 20.09.2009 r.)
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42
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Bitwa pod Grochowem, 1941 r.

olej, tektura, 60 × 54 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wojciech Kossak/1941

Obraz posiada ekspertyzę prof. Kazimierza 
Olszańskiego

Estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Obraz	malowany	jest	w	sposób	właściwy	dla	Wojciecha	Kossaka	z	charakterystycznym	u	tego	
asrtysty	kładzeniem	farby	 i	zamaszystymi,	pewnymi	pociągnięciami	pędzla.	Pejzaż	 jest	
stosunkowo	udany	i	bardzo	podobny	do	pejzażu	w	trzech	szkicah	do	Panoramy	Grochowa	
(dwa	z	nich	publikowane	są	w	kolorze	w	albumie	K.	Olszański	„Wojciech	Kossak”	1982	
wyd.	III,	nr.	36	i	37).		

(fragment ekspertyzy dr Kazimierza Olszańskiego z dnia 3.12.1984 r.)

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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43
Zygmunt Rozwadowski 
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Ułani Księstwa Warszawskiego

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

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
następnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Ažbego. Po 
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne 
z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, 
rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu panoram m.in. Racławic z Janem 
Styką i Wojciechem Kossakiem czy Bitwy pod piramidami z tym ostatnim.
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44
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Hucuł, 1958 r.

olej, tektura, 50 × 34,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W.Jarocki/1958 r

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

45
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż

olej, płyta, 25 × 30 cm,  
sygn. p.d.: Rafał Malczewski

Estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym 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. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Był 
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął 
posadę profesora w krakowskiej ASP. Był również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. 
W swojej twórczości zafascynowany folklorem Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał 
po te motywy, po mistrzowsku oddając w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. 
Malował sceny rodzajowe, przedstawiające chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta 
głównie tworzył w technice oleju oraz akwareli.
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47
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Limba nad Morskim Okiem, 
1927 r.

olej, tektura, 49,5 × 69 cm,  
sygn. i dat. p.d.: ALFRED 
TERLECKI.1927

Estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie, następnie, w latach 1906–1918, studiował 
w ASP w Krakowie u L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. Należał do ZPAP, TZSP, do grupy 
„Zachęta” oraz Towarzystwa Sztuka Podhalańska, z którą wystawiał w latach 1920–37. 
W latach 1915–19 był nauczycielem rysunku w zakopiańskim gimnazjum, później w Lublinie. 
Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie kierował swoją prywatną szkołą malarstwa i rysunku. 
W 1934 roku otrzymał srebrny medal podczas wystawy w Zachęcie. Malował przede 
wszystkim pejzaże podhalańskie.

46
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Górale w Kolibie

olej, tektura, 24 × 32 cm,  
sygn.p.d.: St. Gałek

Estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w Ecole Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gerome’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. 
miał tam wystawę jubileuszową
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48
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż z kaczeńcami

olej, tektura, 34 × 50 cm,  
sygn. p.d.: WIKTOR KORECKI

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.

49
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Weranda w świetle słonecznym

olej, tektura, 31 × 39 cm,  
sygn. l.d.: W. Wodzinowski

Estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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51
Adolf Milich
(1884 Tyszowice k. Zamościa – 
1964 Paryż)

Akt, 1925 r.

olej, płótno, 50 × 61 cm,  
sygn. i dat. l.d.: milich 1925

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

50
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Martwa natura z warzywami

olej, płótno, 50 × 61 cm,  
sygn. p.d.: AWeinbaum

Estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem 
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo 
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach. 
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się 
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie, 
urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje 
figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.

W latach 1901–1902 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych a następnie w la-
tach 1903–1904 w Akademii Monachijskiej, gdzie został wyróżniony nagrodą. W latach 
1905–1915 przebywał we Włoszech i Szwajcarii. Po 1920 r. artysta osiadł na stałe we 
Francji. W 1922 r. został członkiem Związku Zawodowego Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich 
w Paryżu. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Paryżu, 
Lyonie, Zurichu, Genewie, Bazylei, Lucernie, Lugano, Bernie, Haifie i Jerozolimie. Artysta 
daleki był od współczesnych nurtów, szukał własnych środków wyrazu. Jego pejzaże i martwe 
natury wyróżniają się południową intensywnością barw. Jego malarstwo jest jednolite i pełne 
radości życia.
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: Kisling	1951

na krośnie nalepki: dwie nalepki z Galerii 
Drouant-David w Paryżu; nalepka transpor-
towa z  Petit Palais z Genewy, nalepka z ma-
szynopisem: DOND’ARTHUR RUBINSTEIN 
1984; M.KISLING z numerem: 76; okrągła 
nalepka transportowa: H.GERFAUD	 (…)	
Paris,	INTERNATIONAL	ART	TRANSPORT	
(…)	PARIS, papierowa nalepka z odręcznym 
napisem: PHOTO no 43 oraz nalepka 
z maszynopisem z opisem obrazu 

Pochodzenie:
– Galeria Drouant-David, Paryż
–  Kolekcja pianisty Arthura Rubinsteina, 

Los Angeles
–  Kolekcja Oscar’a Ghez’a de Castelnuovo, 

Musee du Petit Palais, Genewa
– Kolekcja prywatna, Francja
– Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–		Kisling. Ibaraki, Muzeum d’art Moderne, 

1.01–1.06.2007,
–		Yokohama, Sogo Museum 26.06– 

8.08.2007
–		Kitakyushu Municipal Museum, 

1.09–8.10.2007
–		Fuchu, Fuchu City Art Museum of Art, 

13.10–18.10.2007
–		Nagoya, Matsuzukaya Museum 

23.10–24.12.2007

Reprodukowany:
–		Jean Kisling, Henri Troyat, Wyd. Jean 

Kisling, Tom 2, 1982, nr XXIV, str. 254.
–		Millon & Associes – Matsart, Paris 

& Jerusalem, International Fine Art 
Summer Auction, 2011, poz. 120

Estymacja: 600 000 – 700 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych 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 za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom 
w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo 
francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny 
światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między 
Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na Salonie Jesiennym, 
odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych 
w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace w ramach 
weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, Melą Muter.

Mojżesz Kisling z synami Guyem i Jeanem na 
La Plage Dorée w Sanary Sur Mer

Rene i Mojżesz Kisling w Sanary sur Mer



Południe Francji od zawsze przyciągało artystów, 
pisarzy, twórców. W latach 20. i 30. XX wieku sporą 
popularnością cieszyło się m.in. urokliwe miasteczko 
Sanary-sur-Mer. Przyjeżdżali tam m.in. Jean Cocteau, 
Ernest Hemingway, Aldous Huxley, Bertolt Brecht 
czy Thomas Mann. Na początku trzeciej dekady po-
przedniego stulecia miejscowość odkrył też Mojżesz 
Kisling. Od 1921 roku Kisling pracował w Sanary 
z Szymonem Mondzainem, bliskim przyjacielem 
jeszcze z czasów krakowskiej ASP oraz André Dera-
inem – wówczas już uznanym artystą, współtwórcą 
fowizmu. W 1926 r. wybudował w tam willę, w której 
spędzał czas z żoną Renee i synami Guyem i Jeanem. 
II wojna światowa zmusiła artystę do opuszczenia 
Europy, ale już w 1946 r. wrócił do Sanary-sur-Mer 
i mieszkał w nim do śmierci w 1953 r. Przebywając 
na południu Francji, często nawiązywał w swojej 
twórczości do motywów widoków śródziemnomor-
skich portów i prowansalskich pejzaży. Zajmował 
się wtedy malarstwem figuratywnym, realistycznym, 
nawiązującym do klasycznych wzorców. Owe 
tendencje pojawiały się w Europie w szerszych 
kręgach i zyskały miano „nowej rzeczowości”. Także 
Kisling, posługując się precyzyjnym rysunkiem, 
dbając o harmonijny wyraz kompozycji nawiązywał 
do nowego klasycyzmu. Bliski mu duch Południa 
wyrażał się nie tylko w ekspresji koloru, lecz także 
porządku przedstawienia przywodzący na myśl dzieła 
Starożytnych. „W pejzażach Kisling nawiązywał także 
do szesnastowiecznych schematów kompozycyjnych, 
przedstawiając krajobrazy rozległe, budowane kuli-
sowo, o sugestywnie oddanej głębi przestrzennej.” 
(Irena Kossowska,  Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk, grudzień 2001, culture.pl/pl/tworca/mojzesz-
-moise-kisling, dostęp na 01.03.2019 r.)

W	 otaczającej	 go,	 śródziem-
nomorskiej	przyrodzie	odnalazł	
odpowiednik	 własnej	 natury,	
zmiennej,	wybuchowej,	gorącej.	
W	miarę	upływu	czasu	czuł	się	
coraz	bardziej	związany	z	połu-
dniem,	a	dialog	z	prowansalską	
naturą	trwał	do	końca	twórczej	
drogi	artysty.	Kislingowi,	tak	jak	
wielu	współczesnym	mu	mala-
rzom	pracującym	w	Saint	Tropez,	
kolor	objawił	się	z	całą	mocą.

M. Chrzanowska-Foltzer, „Rozmowy	prowansal-
skie”	–	Polscy	malarze	na	południu	Francji	od	

1909	roku	do	dziś, „Archiwum emigracji. Studia 
– szkice – dokumenty” 2011, z. 1–2, s. 300



88 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

53
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Kościół Inwalidów  
w Paryżu, 1914 r.

olej, płótno, 40 × 55 cm,  
sygn. p.d.: W. Terlikowski 1914

Estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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54
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1970 r

olej, płyta, 122 × 98 cm, sygn. i dat. na 
odwrocie: BEKSIŃSKI / 1970

Pochodzenie: 
Kolekcja prywatna, Polska, bezpośredni 
dar artysty po wystawie w 1973 r.

Wystawiany: 
„Zdzisław Beksiński, obrazy z lat 
1971–1972”, Galeria Współczesna 
„RUCH” Klub MPiK - Warszawa-Plac 
Zwycięstwa 9, 7 grudnia 1972 – 7 stycz-
nia 1973 r. 

Wszystkie obrazy na wystawie autor 
zatytułował Oczekiwanie.

Estymacja: 190 000 – 230 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. 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, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się 
na stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej 
uwagę od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych 
doświadczeń z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. 
Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Jako 
jedyny Europejczyk ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. W 1999 r. Muzeum 
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. 
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

(…)	 Malarstwo	 Beksińskiego	 –	 przy	 całym	 swym	 indywidualizmie	
i	outsiderstwie	–	jest	równocześnie	jednym	ze	znamiennych	przejawów	
procesu	rozwojowego	sztuki	ostatnich	lat	kilkunastu,	charakteryzującego	
się	odrzucaniem	wartości	estetycznych	i	problematyki	„piękna”	na	rzecz	
postaw	myślowych	i	poszukiwania	duchowych	wartości.	Jednakże	twór-
czość	Beksińskiego	jest	tutaj	przypadkiem	nader	szczególnym,	malarstwo	
to	całkowicie	nakierowane	na	wewnętrzny		świat	człowieka,	zachowuje	
jednak	–	choć	w	bardzo	przekształconej	postaci	i	jako	czynnik	marginal-
ny-	działanie	czysto	estetyczne	 i	szczególne	wartości	kontemplacyjne;	
w	tym	sensie	jest	to	najczęściej	malarstwo	znakomite.	Co	więcej,	element	
„piękna”	uzyskuje	w	obrazach	Beksińskiego	przewrotne	znaczenie.	Artysta	
operuje	nim	tak,	iż	dzieło	–	nie	tracąc	właściwego	mu	efektu	estetycznego	
i	dając	satysfakcję	również	wizualną	(partie	pejzażowe)	poprzez	drobne	
niekiedy	przesunięcia	akcentów	wykorzystuje	ów	element	piękna	 jako	
czynnik	zakłócenia	pozornego	spokoju	i	harmonii,	kreujący	aurę	skon-
densowanego	niepokoju	i	napięcia.

Wojciech Skrodzki, Poemat w oczekiwaniu (w:) Literatura, nr. 4, z dn. 25.01.1973
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(…)	Od	lat	ćwiczę	się	w	przekonaniu,	iż	sztuka	nie	jest	po	to	by	się	podobała,	lecz	jest	
instrumentem	intymnej	rozmowy	z	Bogiem	nieco	 jednokierunkowej	wprawdzie,	chociaż	
niezupełnie,	bo	wczoraj	z	Nieba	spadł	na	mnie	niedopałek	papierosa,	ustaliłem	w	ten	sposób	
niezbicie,	że	Pan	Bóg	pali	sporty	i	karminuje	sobie	wargi	kredką	Lechia.	Tak	więc	w	wyniku	
owego	ćwiczenia	zanikł	zupełnie	u	mnie	zmysł	wartościowania,	bo	jakże	tu	wartościować	
skoro	i	tak	nikt	nie	jest	w	stanie	przeskoczyć	przez	siebie,	a	za	tożsamość	ani	nagrody	
ani	kary	nie	mogą	być	stosowane	(powyższy	składniowy	germanizm	wynika	z	faktu,	że	ja	
ilekroć	zaczynam	o	Bogu,	tylekroć	nasuwa	mi	się	składnia	niemiecka).	

Zdzisław Beksiński, fragment listu do Janusza Boguckiego, Sanok, 15.10.1972

(…)	W	cyklu	obrazów	Beksińskiego	powtarza	się	stale	ta	sama	scena:	dolina	wypełniona	
rozpadającymi	się	trumnami,	nagrobkami,	tłum	szkieletów	wychodzących	z	grobów	i	ado-
rujących	postać	otoczoną	aureolą	światła,	wreszcie	krzyż	pleciony	szkieletami.	W	innych	
pracach	pojawiają	się	pełznące	rzędem	stwory	bez	głów,	ruiny	jakiegoś	gigantycznego	miasta	
oświetlone	krwawym	światłem,	krwawy	ocean.	Współczesna	Apokalipsa?	Sąd	Ostateczny	
naszego	wieku?

Antoni Adamski, Nowiny Rzeszowskie, nr.5 z dn. 6.01.1973 r., komentarz dotyczący 
wystawy: Zdzisław Beksiński, obrazy z lat 1971–1972 Galeria Współczesna „Ruch”; 

Klub Międzynarodowej Książki i Prasy: Warszawa, Plac Zwycięstwa 9,  
7 grudnia 1972–7 stycznia 1973.

Fot. Z archiwum Muzeum w Sanoku
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55
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Motyw polski – Obiad bohaterów, 
Obraz 1873, 1995 r.

olej, płyta, 70 × 70 cm, sygn. i dat. l.d.: 
DUDA GRACZ 1873/95, na odwrocie 
naklejka autorska z opisem obrazu

Wystawiany: IMAGES OF POLAND, Jerzy 
Duda Gracz, New York 1995, Polish Art 
Gallery at Nowy Dziennik

Reprodukowany w katalogu wystawy: 
IMAGES OF POLAND, Jerzy Duda Gracz, 
New York 1995, Polish Art Gallery at 
Nowy Dziennik, poz. 16

Estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, 
Delhi, Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Duda-Gracz włączał do 
swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała 
żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. 
Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie stronił jednak 
również od pięknych widoków natury. 

Maluję	wyłącznie	w	Polsce,	bo	jestem	człowiekiem	chorym	na	Polskę.	Mogę	żyć	
i	pracować	tylko	tutaj.	Gdzieś	w	świecie,	najpewniej,	zgłupiałbym	do	reszty,	zmarniał	
i	wreszcie	umarł	z	tęsknoty.	Jestem	przywiązany	do	tego,	co	moje,	bliskie,	lokalne	
i	zanurzając	się	w	polskość	malarstwa,	muzyki	i	literatury,	od	sarmackich	trumniaków	
poprzez	Chopina	do	Gombrowicza,	próbuję	ten	ukochany,	peryferyjny	grajdoł	nie	
tyle	„podnieść	do	wymiaru	wszech,	do	wymiaru	kosmicznego”,	 ile	wyrazić	 tak,	
żeby	adresaci	moich	obrazów	nie	zapierali	się	rodzinnej	ojcowizny,	nie	wstydzili	
własnej	słomy	w	butach,	swojej	tubylczości	i	odrębności,	bo	są	jak	linie	papilarne,	
niepowtarzalni	w	tym	co	dobre	i	złe.

Jerzy Duda-Gracz, cyt. za katalogiem Chopinowi Duda-Gracz
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57
Włodzimierz Zakrzewski 
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Plac Zamkowy przed odbudową 
Zamku Królewskiego, 1969 r.

olej, płótno, 80 × 110 cm, sygn. p.d.: 
W Zakrzewski i dat. śr.d.: 1969, opisany 
na odwrocie: W ZAKRZEWSKI/1969/
warszawa/plac zamkowy/80x110

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł

56
Maciej Nehring
(1901 Warszawa – 1977 tamże)

Desant Armii Berlinga  
na lewobrzeżną Warszawę 
w 1944 r.

akwarela, papier, 43 × 58 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Maciej Nehring/44 – 49

Estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W 1920 roku uczył się w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, później studiował malarstwo 
w Bydgoszczy (1921–24), w Krakowie (1923–24) oraz Warszawie (1924–28). Ulubioną 
techniką artysty była akwarela. W latach 1933–39 był kierownikiem Pracowni Akwareli 
i Grafiki Użytkowej w ASP w Warszawie. Malował pejzaże i portrety. Zajmował się również 
grafiką użytkową.

Rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach 
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w Związku Radzieckim, 
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej. 
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP. 
Wiele podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze 
krajobrazy oraz widoki miast. Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył 
przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych.
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Urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1937 r., ale dyplom uzyskał 
formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Fascynowały go miejsca wspólne plastyki 
i filmu, czemu dawał wyraz w licznych tekstach krytycznych poświęconych tej problematyce. Wydawało się, że zdominuje ona jego pracę 
artystyczną, tym bardziej, że w roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej PWST. Z „filmówką” związał się na długo. Był cenionym pedagogiem; 
wykładał rysunek i zagadnienia plastyki w filmie, pełnił funkcje dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 
był prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. Malarskie fascynacje artysty obejmowały m.in. twórczość Fra Angelico, 
Ingres’a, Cézanne’a, a z Polaków – Mieczysława Janikowskiego. Mierzejewski uczył się od nich skupienia na motywie, powściągliwości, 
prostoty, która – jak przyznawał – urzekała go. Znajdował także upodobanie w tym, co monumentalne. Intrygowały go sposoby konstruowania 
obrazu przy pomocy niezbędnych tylko elementów, dążenie do zwięzłości. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują się w muzeach w Łodzi, 
Warszawie oraz Amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą, najwięcej w Holandii i USA.

Maluję	to,	czego	mi	brak	 i	sądzę,	ze	 jeśli	mnie	brak	właśnie	harmonii,	
uczucia	spokoju	czy	ciszy	i	syntezy,	to	być	może	i	innym	jest	to	potrzebne.	
Wierzę	w	posłannictwo	Sztuki,	która	swym	‘głosem	milczenia’	powinna	
pobudzać	w	 ludziach	wiarę	w	 istotę	 ludzką	 i	otaczające	 ją	 tajemnice.	
(…)	Odczuwam	ciągle	potrzebę,	by	w	pracach	moich,	w	obrazach,	które	
maluję,	wyczuwalne	było	to,	czego	nie	ma	i	czego	nie	bałbym	się	nazwać	
‘tajemnicą’	i	dać	znać	innym	ludziom	o	jej	istnieniu.	

Jerzy Mierzejewski, cyt. za: Irena Jakimowicz, Jerzy Mierzejewski,  
Warszawa 1996 r., str. 85

58
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Pejzaż z drzewem, 2003 r.

olej, płótno, 120 × 150 cm
na odwrocie nalepka z Muzeum 
Narodowego w Warszawie oraz naklejka 
autorska: Jerzy Mierzejewski / Pejzaż 
z drzewem / olej / 120 x 150 / 2003 / 
nr.570

Estymacja: 70 000 – 80 000 zł
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59
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug w Dołhobrodach, 
2004 r.

olej, płótno, 120 × 80 cm,  
sygn. p.d.: S. Baj
opisany na odwrocie: Stanisław Baj, 
Rzeka Bug w Dołhobrodach/2004

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł

Studiował malarstwo w latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Sienickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest 
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą 
malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia 
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi 
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo 
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety 
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po 
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki, 
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale 
artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja, 
pozostaje mu wierny.

Obrazy	Stanisława	Baja,	jak	sam	o	nich	mówi,	stanowią	zapis	odchodzą-
cego	świata,	świata	„najlepszego	przyjaciela”,	świata	widzianego	poprzez	
ludzi.	Jest	to	fragment	kosmosu	usytuowany	świadomością	i	wrażliwością	
autora,	nad	Bugiem…

Jan Prokopowicz, Stanisław Baj w Nieborowie,  
katalog wystawy Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 1999 r.
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60
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1973 r.

akryl, płyta, 60 × 60 cm, opisany na 
odwrocie nr.26-1973/H. Stażewski, na 
odwrocie naklejka z Desy

Estymacja: 75 000 – 95 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, takich jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.

Wszystko	do	1976	r.	uspokaja	się,	porządkuje	i	ogranicza.	Sam	artysta	
tak	o	tym	procesie	pisał:	Człowiek	porusza	się	w	 labiryncie,	gdzie	nie	
jest	w	stanie	ogarnięcia	wzrokiem	ogromnej	rozpiętości	między	przyczyną	
i	skutkiem.	Formy	znajdują	się	w	nieprzerwanym	ruchu,	widoczne	są	na	
płaskiej	przestrzeni.(…)	Rzeczywistość	zdominowana	przez	geometrię	
zredukowana	zostaje	do	niewielkiej	 ilości	 linii	 lub	płaszczyzn.	Jest	 to	
wynikiem	obserwacji	 ruchu	 linii	biegnących	równolegle,	oddalających	
się	od	siebie	lub	przecinających	się	-	wraz	z	zawartą	między	tymi	liniami	
nicością.

Bożena Kowalska, Henryk Stażewski, Warszawa 1985, s. 37
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61
Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1986 r.

akryl, płyta, 55,5 × 66,5 cm, sygn. i dat. 
na odwrocie: 1986/H. Stażewski

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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62
Roman Owidzki
(1919–2002)

Kompozycja, 1957 r.

olej, płótno, 61 × 51 cm, sygn. i dat. 
p.d.: R.Owidzki/1957, na odwrocie 
autorska nalepka z opisem

Estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W latach 1931–34 studiował nauki ścisłe, a następnie malarstwo na warszawskiej ASP w pra-
cowni K. Tischego oraz J. Kurzatkowskiego. Wojna przerwała jego studia, dyplom otrzymał 
w 1955 r., na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, której był już wtedy pedagogiem. W czasie 
wojny, był więźniem oflagu w Murnau, gdzie wspólnie z J. Sołtanem, B. T. Urbanowiczem 
i A. Siemaszką realizowali scenografie do sztuk teatralnych wystawianych przez obozowy 
teatr. Od 1956 r., prowadził na ASP pracownię brył i płaszczyzn, która później nazywała się 
pracownią „działań i struktur wizualnych”. Pod koniec lat 60. tworzył abstrakcyjne kompozycje 
olejne. Współpracował z Galerią „Krzywe Koło” M. Bogusza, brał udział w „Konfrontacjach 
1965” w Elblągu, Sympozjum Artystów i Naukowców w 1966 r. w Puławach, jego prace 
eksponowane były na wystawie „Przestrzeń, ruch, światło” w 1967 r. we Wrocławiu. Profesor 
zwyczajny od 1972 r. W 2008 r. został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa.

63
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Porwanie Europy, 1962–1973 r.

olej, płótno, 85 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Jerzy Stajuda, opisany na 
blejtramie: „PORWANIE EUROPY”/OBRAZ 
ZACZĘTY W 1962, NIE SKOŃCZONY/
JEDNAKOWOŻ UZNANY ZA GOTOWY 
PRZEZ WOJCIECHA SIEMIONA 1973

Estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki War-
szawskiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie 
swojej twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Sambor-
skiego, szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie 
poddającą się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyj-
nych pejzaży, wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę 
rysunkową, często o charakterze osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka 
artystyczna. W latach 1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie 
Artystycznym”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Aktywność krytyczna artysty 
została mocno ograniczona po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas 
jego twórczość była bardziej znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna 
wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
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64
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Pejzaż – studium światła 
i przestrzeni, 1968 r.

olej, płótno, 73 × 92 cm sygn. i opisany 
na odwrocie: J. Sempoliński, Studium 
światła i przestrzeni, 1968, na blejtramie 
naklejka z Centralnego Biura Wystaw 
Artystycznych Plac Małachowskiego 3, 
Warszawa

Estymacja: 18 000 – 22 000 zł

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanowskiego. W 1951 skończył warszawską ASP, 
dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem 
sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta w Warszawie. Laureat jednej z głównych 
nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale (1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.: 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. Monograficzną wystawę artysty zaprezentowała warszawska Zachęta w 
2002 r. Od lat 60. łączył motywy zaczerpnięte ze studiów pejzażu i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi bliskimi 
abstrakcji aluzyjnej (cykle Łysica, Wiązy w Mąchocicach). W latach 70. skupiał uwagę na wyabstrahowanych problemach koloru, światła, 
przestrzeni malarskiej, faktury, dla których wszakże natura nadal pozostaje czytelnym punktem wyjścia (cykle Światło i mrok, Łąka – zachód 
słońca, Studium przestrzeni).

(..)	Jacek	Sempoliński	malował	światło.	Wąskie,	równoległe	chlusty	światła	
przeciskającego	się	między	drzewami.	Trakty	ze	światła	między	połaciami	
mroczniejszego	koloru.	Gęstymi	grubo	kładzionymi	farbami	wyprowadzał	
dialektykę	ciemności	i	blasku.	

Joanna Pollakówna, Glina	i	światło, Wrocław 1999, s. 237
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65
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Pejzaż 4/65, 1965 r.

olej, płótno, 90 × 60 cm, sygn. na 
odwrocie: Rajmund Ziemski Pejzaż 4/65 
1965

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta- 
-Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię 
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów 
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające 
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Ziemski miał wiele 
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział również w licznych wystawach 
zbiorowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Prace jego znajdują się m.in. 
w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Gdańsku, 
w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w wielu innych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju 
i za granicą.
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66
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, l. 70/80 XX w.

akryl, płótno, 80 × 100 cm,  
sygn. l.d.: Dominik

Estymacja: 48 000 – 60 000 zł

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, 
a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziaływały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki 
Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował 
na słynnej wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy abstrakcyjne, 
początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. 
Niezmienną inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał swe kompozycje, wprowa-
dzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. 
Wśród wielu nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’ a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle 
z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.

Śmiało	możemy	nazwać	Dominika	pejzażystą	–	ale	jednocześnie	twórcą	malowanych	przez	siebie	
pejzaży.	Obrazy	jego	zresztą	w	swym	formacie,	który	prawie	nigdy	nie	przyjmował	proporcji	pionowego	
prostokąta,	są	dla	nas	szerokoekranowym	obrazem	świata	barw,	gdzie	żywa	przestrzeń	dynamicznych,	
wibrujących	elementów	 jest	czasem	silnie	skontrastowana	geometrycznym	układem	regularnych	
form	o	jednolitej	powierzchni	koloru.	Zestawienie	geometrycznych	elementów	z	dynamiką	pozostałej	
przestrzeni	nasuwa	skojarzenia	dyscypliny	architektonicznej-	łączenia	statyki	dzieł	człowieka	z	bo-
gactwem	i	dynamiką	przyrody.	

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy  
Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.
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67
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Natalia’s birthday, 2010 r.

akryl, płótno, 93 × 122 cm,  
sygn. l.d.: Olbinski

Estymacja: 80 000 – 100 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School of Visual 
Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na 
całym świecie, a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich 
oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia Don 
Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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68
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Tru Madam, 1985 r.

olej, płyta, 25 × 27, 5 cm w świetle 
oprawy, sygn. i dat. l.d.: H. Błachnio 85

Estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1946–1954 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, był uczniem 
Felicjana Kowarskiego, M. Borucinskiego i K. Tomorowicza. W 1955 r. uczestniczył w Ogól-
nopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie-przeciw faszyzmowi” w warszawskim 
„Arsenale”. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych polskich i zagranicznych, 5 wystaw 
indywidualnych. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa przyznanej za całokształt twórczości 
w 1993 r. Jego prace znajdują się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum 
Narodowe w Warszawie i Krakowie. Wiele prac w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą.

69
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Pospolita rzecz, 1971 r.

olej, płótno, 128 × 110 cm, sygn. 
i dat. l.d.: H. Błachnio ‚71, opisany na 
odwrocie: „POSPOLITA RZECZ”/1971 r. 
form. 128/110 cm/Henryk Błachnio

Estymacja: 12 000 – 14 000 zł
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70
Andrzej Kreütz-Majewski
(1936 Brdów – 2011 Warszawa)

Martwa natura

olej, tektura, 50 × 70 cm,  
sygn. p.g.: Kreutz-Majewski

Estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Scenograf, malarz i pedagog. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1959) 
i Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (1962). Debiutował w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie (1959). W 1966 r. otrzymał nominację na stanowisko naczelnego scenografa 
Teatru Wielkiego w Warszawie, którą pełnił do 2005 r. W tym czasie zaczęła się jego wielka 
międzynarodowa kariera i trwająca do dziś współpraca z czołowymi teatrami operowymi 
świata. Najbardziej znaczące realizacje zagraniczne artysty miały miejsce w Operze w Ko-
lonii, Covent Garden, Operze Hamburskiej, Operze Paryskiej i na Festiwalu w Salzburgu, 
Metropolitan Opera, Burgertheater w Wiedniu. Andrzej Kreutz Majewski jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień: m.in. II Nagrody na Biennale Sztuki w Paryżu (1961), 
Nagrody Państwowej I stopnia (1966), Złotych Medali na Triennale Scenografii w Nowym 
Sadzie (1966) i na Praskim Quadriennale (1967), Nagrody Ministra Kultury i Sztuki I stopnia 
(1975). Uhonorowany został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1998). 
Artysta zajmował się również malarstwem sztalugowym.

71
Ryszard Zając
(1929–2016)

Kochankowie z cyklu „Arlekin”, 
1970 r.

olej, płótno, 73 × 65 cm, sygn. i dat.
l. g.: RY/ZA/70, opisany na odwrocie:
RYSZARD ZAJĄC/KOCHANKOWIE
(73X65)/Z CYKLU „ARLEKIN” 1970/
LISTOPAD/BASEL

Estymacja: 20 000 – 24 000 zł

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta 
otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu 
architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. 
Od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie 
miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim 
pejzaże architektoniczne, inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują 
się stłoczoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą 
przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubi-
zujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje 
gładkiej powierzchni płótna swoistą wibrację. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Duże 
pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (1977), Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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72
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Konie – Wilkoni, 2015 r.

gwasz, tempera, piórko, papier, 
28,5 × 43 cm, sygn. p.d.: JWilkoń

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. W latach 1947–1949 uczył się w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krakowie. W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 
1955. Jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 
wyjechał z Krakowa do Warszawy. Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców 
zajmujących się ilustracją. Na początku lat 90. artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko 
stała się dla niego równie ważną dziedziną jak ilustracja. Na aukcji prezentujemy rzeźbę 
pieska, wykonaną z drewna. Prace Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych 
kolekcjach w kraju i za granicą.

73
Borys Michalik
(1969–2018)

Posłaniec, 2009 r.

olej, płótno, 50 × 100 cm, 
sygn. l.d.: B.Michalik

Estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń 
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość 
ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.
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74
Antoni Fałat
(ur. 1942 Warszawa)

Bez tytułu, 1983 r.

olej, płótno, 70 × 54 cm,  
sygn. p.d.: antoni Fałat 3. I. 83/387

Estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej AUT (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „O poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory- 
-szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie.

75
Marek Sapetto
(1939–2019)

Prestidigitator 4, 1979 r.

olej, płótno, 110 × 80 cm, sygn. 
l.d.: Sapetto 79, opisany na odwro-
cie Prestidigitator 4 M. Sapetto

Estymacja: 23 000 – 25 000 zł

Malarz, grafik, kojarzony przede wszystkim z polską odmianą nowej figuracji. Urodził się 
w 1939 w Końskiem, w Kieleckiem. W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Michała 
Byliny. W 1971 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Malarstwa, od 1990 roku 
jest profesorem. Od 1968 roku wystawiał wspólnie z Wiesławem Szamborskim, obaj artyści 
byli czołowymi reprezentantami świeżo narodzonego nurtu nowej figuracji lat 70. Otrzymał 
w tym czasie kilka nagród i wyróżnień, m.in.: III nagrodę w konkursie Motywy wiejskie 
w polskim malarstwie współczesnym w Warszawie (1968), III nagrodę i wyróżnienie na 
V Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Marynistycznej w Gdańsku (1969), wyróżnienie na 
Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie (1972). W latach 80. był aktywnym członkiem Ruchu 
Kultury Niezależnej i współorganizatorem wystaw poza oficjalnym obiegiem. Za twórczość 
artystyczną w 1983 roku otrzymał nagrodę przyznaną przez Komitet Kultury Niezależnej. 

Programowo	założona	przedmiotowość	i	wiara	
w	społeczne	oddziaływanie	sztuki	wpływają	
na	ekspresję	mojej	 twórczości.	Nadawanie	
dominanty	i	uporządkowanie	znaczeń,	rzeczy,	
przedmiotów,	idei	jest	dla	mnie	równoznaczne	
z	kreowaniem.

Marek Sapetto
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76
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Gong, 1960 r.

olej, technika mieszana, płótno, 
55,5 × 124,5 cm, sygn. i opisany na 
odwrociu: GONG/TERESA PĄGOWSKA, na 
odwrociu nalepka z I Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
z opisem pracy oraz zdarty fragment 
naklejki wywozowej z 1961 r.

Estymacja: 18 000 – 26 000 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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77
Witold Urbanowicz 
(1931–2013)

Kwadrat, 1962 r.

technika mieszana, płótno, 64 × 66 cm, 
sygn. p.d.: WITOLD URBANOWICZ 1962 
opisany na odwrocie

Estymacja: 35 000 – 40 000 zł

W latach 1950-1956 studiował na ASP w Krakowie. Był uczniem profesorów: Zygmunta 
Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Czesława Rzepińskiego i Jonasza Sterna. Wraz z przyja-
ciółmi założył tzw. „Grupę Pięciu”, zwaną później „Grupą Nowohucką”, współtworząc jedno 
z najciekawszych zjawisk w sztuce powojennej Polski – malarstwo materii. Jego obrazy 
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych, uczestniczył także w szeregu 
wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 2
Warszawa, 10 lipca 2019 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI WBK SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 ustawy o prawach 
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi 
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 
2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 
oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

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

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

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

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

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

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty 
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicy-
towane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie 
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona 
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie 

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



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

WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 

19 LIPCA – 3 SIERPNIA 2019

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN 

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 | SOPOT

Rafał Borcz, Czarna Hańcza, 2019, olej, płótno, 85 x 120 cm

BORCZ – KOŁODZIEJCZYK – MOTELSKI – PATELCZYK

PORTRETY NATURY
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
30 SIERPNIA – 14 WRZEŚNIA 2019

SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN 

UL. BOH. MONTE CASSINO 43 / SOPOT 

ANDRZEJ DUDZIŃSKI „DUDI”

Pokrak Family Flying Circus, akryl, olej, płótno, 123 x 92 cm



24 SIERPNIA 2019
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849 Suwałki – 1915 Monachium), Sanna



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