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poniedziałek – piątek 11–18

sobota 11–15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (19)
SZTUKA DAWNA

12 października (sobota) 2019, godz. 17.00

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

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

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Stanisław Wyspiański
(1869 Kraków – 1907 tamże)

Pejzaż krakowski, l. 1900–1906

pastel na podwójnej tekturze, 
35 × 57,4 cm
sygn. u dołu, lekko po lewej stronie: 
St.WYSPIANSKI
na odwrocie informacja: zakup w 1955 ze 
zbiorów Juliana Nowaka w Dessa

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja prof. Juliana Nowaka (do około 
1955 r.)

Reprodukowany:
– Ilustrowany Magazyn Tygodniowy 
„Świat”, Warszawa, nr 50, 14 grudnia 
1907 r., s. 1.

Obraz posiada ekspertyzę p. Marty 
Romanowskiej z 2015 r. (ekspert  
twórczości Wyspiańskiego, wieloletni 
kierownik Muzeum Stanisława Wyspiań-
skiego (oddział MNK).

cena wywoławcza: 310 000 zł
estymacja: 400 000 – 600 000 zł

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

Julian Nowak (1865–1946), z którego kolekcji pochodzi prezentowany „Pejzaż”, należał 
go grona najbliższych przyjaciół Wyspiańskiego. Ten wybitny lekarz, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, później także jego rektor oraz premier polskiego rządu w 1922 r. często 
gościł Stanisława w swoim mieszkaniu przy ulicy Granicznej w Krakowie. „W czasie tych 
wizyt artysta, siedząc w ulubionym fotelu bujanym, otoczony wianuszkiem dymu z papierosa, 
chętnie słuchał grającej na fortepianie żony profesora. Również ich dziecko Wandzia – została 
uwieczniona na kilku portretach.” L. Gaweł, Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie 
braknie. Kraków 2017, s. 219–220.

 „(…) Praca jest malarskim szkicem a mimo to doskonałym studium przyrody. Najsilniejszym 
doznaniem jest w tym przypadku niewątpliwie jej kolorystyka. Zastosowane tu czyste kolory 
wynikły prawdopodobnie z nieoczekiwanego i poruszającego doznania barwnego, które artysta 
musiał zanotować. (...) Emocje wyraża tutaj kładziony przez artystę kolor, ale także naturalna 
tonacja i struktura podobrazia, widoczna zwłaszcza w płaszczyźnie nieba, którą nałożono 
bardzo oszczędnie poziomymi smugami białej, błękitnej i niebieskiej kredki. (…) Nie należy 
też bagatelizować niewielkiego, ale jakże istotnego detalu, jakim są wyraźnie widoczne choć 
odległe sylwetki ptaków nad łąkami. Pojawiają się one niezmiernie rzadko w twórczości 
Wyspiańskiego a prawie w ogóle nie spotyka się ich w samodzielnym pejzażu. (…) Poza 
niewątpliwymi atutami artystycznymi omawiana praca ma walory dodatkowe wzmacniające 
niejako jej rangę. W 1907 r., roku śmierci Wyspiańskiego, wśród szczegółowych omówień 
całej jego twórczości publikowano mniej znane utwory poetyckie i prace malarskie. Czarno 
biała reprodukcja omawianej pracy znalazła się w tygodniku „Świat” jako „Pejzaż krakowski”. 

Fragmenty ekspertyzy z 2015 r. Marty Romanowskiej (znawczyni twórczości  
Wyspiańskiego, wieloletniej kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie,  

założycielka i długoletnia kierownik  Muzeum Stanisława Wyspiańskiego Oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie
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2
Stanisław I. Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret Zofii Maleckiej, V 1927 r.

pastel, papier brązowy, 60,5 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: T.A/Ignacy Witkiewicz/1927 V/
NP. ” = P = NP. = NP. 1/2/2.3

Pochodzenie:
– Polska, kolekcja prywatna
– kolekcja Ewy i Wojciecha Fibaków
– Z. M. Legutko, E.Brunswick, New Jersey, 
1982

Wystawiany:
– „Malarstwo polskie w kolekcji Ewy 
i Wojciecha Fibaków”, Muzeum Narodowe 
w Warszawie: 23 maja – 9 sierpnia 1992;
– „Malarstwo polskie w kolekcji Ewy 
i Wojciecha Fibaków”, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu: 22 sierpnia – 25 października 
1992 r.

Reprodukowany:
– „Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Woj-
ciecha Fibaków”, WAiF – Auriga, Warszawa 
1992, il. str. 173
– „Polish Paintings and Prints Catalogue 
number two”, Z. Michal Legutko, The 
Lipert Studio, N.Jersey (10 XI 1982), s.15, 
poz. 54

Opisany:
– Irena Jakimowicz, „Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 1885–1939”, MN Warszawa 
1990 r., I 704, s. 93

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 140 000 – 190 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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3
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Myśliwy z głuszcami, ok. 1891 r.

akwarela, papier, 74 × 39 cm
sygn. p. d.: J Fałat

Reprodukowany:
– A. Król, Julian Fałat, katalog Wystawy 
Jubileuszowej na 10-lecie Muzeum Re-
gionalnego w Stalowej Woli, 4.12.2009–
7.02.2010, s. 63

Wieloletni depozyt Muzeum i. Jacka Mal-
czewskiego w Radomiu.

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 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.

Nazwisko Fałata na terenie polskiej sztuki zabłysło odrazu, jak meteor, zdobywając szturmem 
uznanie kolegów i krytyki i rozgłos wśród miłośników sztuki.

„Pierwsze wystawiane jego dzieła były odrazu dziełami dojrzałemi, świadczyły nietylko o niewątpliwym 
talencie lecz i o wielkiej wiedzy malarskiej i opanowaniu środków sztuki (…) Oczarował wszystkich 
siłą i barwnością swych akwarelli. Choć o wiele wcześniej inni już artyści polscy tworzyli obrazy 
malowane wodnemi, jak Michałowski, Kossak, Tepa, Grabowski, że nie wymienię tu ani najstarszych 
ani pomniejszych, akwarele ich były jakgdyby półśrodkiem artystycznym, były jakgdyby cichem 
nuceniem motywu barwnego, lekkiem podkolorowywaniem kompozycji rysunkowej. Pojawienie się 
dzieł Fałata było tedy nowem, fascynującym zjawiskiem w tej dziedzinie. Na białej karcie wydobywał 
on taką potęgę barw i światła, taką siłę i rozciągłość skali, że gasły przy nich świetlne wartości barw 
olejnych.”

Artysta Stefan Popowski we wstępie do katalogu „Wystawy Jubileuszowej dzieł Juljana Fałata. 
Przewodnik No XVII”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 1926, s. 5

Fundamentalne dla dorobku artystycznego Juliana Fałata są dwa nurty dominujące w jego twór-
czości, stanowiące równocześnie rozpoznawalny rys jego dzieł. Mowa tu oczywiście o tak zwanych 
fałatowskich śniegach, przedstawiających zakola rzek oraz o realizacjach poświęconych tematyce 
myśliwskiej. Zwłaszcza ta druga kategoria prac zajmuje zaszczytne miejsce w ouevre Fałata z uwagi 
na ich znaczenie w rozwoju artystycznej kariery malarza. Momentem o wielkim znaczeniu okazało 
się uczestnictwo w polowaniach organizowanych w Nieświeżu, w których bawili książę Antoni 
Radziwiłł oraz książę Prus, późniejszy cesarz Wilhelm II Hohenzollern. Wydarzenie to zaowocowało 
stworzeniem kilkudziesięciu kompozycji, z czego kilkanaście w formie fotograficznych reprodukcji 
zostało opublikowanych i wydanych w pamiątkowej tece. Rozwinęło także wykazywane już wcześniej 
przez artystę zainteresowanie tematyką myśliwską (przytoczmy chociażby kompozycje Pejzaż leśny 
ze zwierzyną, 1879; Górale myśliwi, 1881) oraz przyniosło rozgłos wśród krytyków i społeczeństwa. 
W obrębie dzieł inspirowanych łowiectwem, można wyodrębnić u Fałata i przytoczyć za Malinowskim 
cztery zasadnicze kręgi tematyczne: wyjazd na polowanie, podejście do zwierzyny (nagonka), 
odpoczynek myśliwych po polowaniu oraz powrót z polowania (J. Malinowski, Julian Fałat, Warszawa 
1985, s. 29). Wśród tych prac wyjątkowe są wykonane w technice akwareli portrety myśliwych. 
Mają one charakter reportażowy, poprzez uwiecznienie momentu powrotu z upolowaną zwierzyną. 
Jednocześnie implikują niezwykły talent Fałata w posługiwaniu się akwarelą oraz umiejętność 
szczegółowego oddania fizjonomii portretowanej postaci za pomocą techniki, która zwykle stosowana 
była do uwiecznienia ulotnych wrażeń plenerowych.
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4
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Morskie wilki, 1925 r.

pastel, papier, 70,5 × 107 cm 
w świetle ramy
sygn., dat. i opisany p. d.: F.M.Wygrzy-
walski/”Morskie wilki” 1925

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 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.

Jednym z częściej pojawiających się motywów w twórczości 
Feliksa Michała Wygrzywalskiego są postaci rybaków. Artysta 
zafascynowany spowitymi w słońcu wybrzeżami Morza 
Śródziemnego w swoich obrazach wielokrotnie przedstawiał 
postaci stojących w płytkiej wodzie rybaków wyciągających 
sieci. „Widać w nich jak na dłoni staranny warsztat malarza, 
rezultat studiów, jakie odbył w akademii monachijskiej, 
uczelni, która szczególne znaczenie przywiązywała do 
tradycyjnego wykształcenia. Dzięki niemu artysta zyskał 
umiejętności doskonałego prowadzenia rysunku, staran-
nego wyważenia kompozycji obrazu oraz posługiwania się 
kolorem, który wspomniany rysunek uzupełniał, ale bywało, 
że wykraczał poza ściśle przezeń określone ramy. stając 
się jakością samą w sobie.” („Nad ciepłym morzem. Feliks 
Michał Wygrzywalski”. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 
2013, s. 9.)
 Prezentowany na aukcji pastel przedstawia w zupełnie 
nowej odsłonie tak ukochany przez artystę motyw. Oto na 
obrazie Wygrzywalski ukazał sylwetki czterech mężczyzn 
w łodzi, których postacie wypełniają niemal cały kadr. Po 
lewej, za plecami mężczyzn, widoczna jest pusta błękitna 
przestrzeń morza i nieba, stanowiąca tło dla nasyconych, 
jaskrawych barw rybackich kapot – żółtej i oranżowej oraz 
czerwonej czapki i chusty. Obraz wyróżnia się czystym 
rysunkiem, ostrym światłocieniem oraz żywą paletą barw. 
Niepospolita jest też kompozycja, z rybakami bezbłędnie 
ukazanymi w trudnym skrócie perspektywicznym, w taki 
sposób, ze widz znajduje się niejako wraz z wiosłującymi 
na łodzi – jest wciągany w przestrzeń obrazu. Ekspresyjna 
forma odpowiada dynamice podjętego tematu, co podkreśla 
dodatkowo sugestywny autorski tytuł – „Morskie wilki”.
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5
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Portret córki artysty, Anieli,  
lata 1897–1898

akwarela, ołówek, papier, 
17,5 × 11,5 cm
u dołu faksymile artysty: Józef Brandt

na odwrocie nalepka depozytowa 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu z opisem pracy

Pochodzenie:
Kolekcja rodzinna, ze spuścizny po Marii 
Pruszakównie – pasierbicy Józefa Brandta

Obraz posiada ekspertyzę Zofii Katarzyny 
Posiadały

Wieloletni depozyt w Muzeum Okręgowym 
w Radomiu

Wystawiany:
– „Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Mo-
nachium, w Paryżu, w Orońsku”, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013

Reprodukowany:
– „Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Mo-
nachium, w Paryżu, w Orońsku”, katalog 
wystawy pod. red. Anny Król, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013, s. 18

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił, by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni 
L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Rodakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach A. Strähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał 
do atelier wybitnego batalisty F. Adama. Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował obraz 
„Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej 
kolonii artystycznej. Począwszy od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło Radomia. 
Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. 
Brandt szczegółowo oddawał stroje, broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc wspaniałą 
kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za 
granicą, jednak brał tez udział w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany wieloma medalami 
i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem 
Zasługi Korony Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 wybrany honorowym członkiem 
Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również 
w wielu kolekcjach na świecie.
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6
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Portret córki artysty, Anieli, lata 
1897–1898

akwarela, ołówek, papier, 
17,5 × 11,5 cm
sygn. u dołu: JBrandt

na odwrocie u dołu ołówkiem:J Brandt 
autentyk, poniżej fragment faksymile Józef 
Brandt
na odwrocie nalepka depozytowa 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu z opisem pracy

Pochodzenie:
Kolekcja rodzinna, ze spuścizny po Marii 
Pruszakównie – pasierbicy Józefa Brandta

Obraz posiada ekspertyzę Zofii Katarzyny 
Posiadały

Wieloletni depozyt w Muzeum Okręgowym 
w Radomiu

Wystawiany:
– „Brandt, Chełmoński, Gierymski... W Mo-
nachium, w Paryżu, w Orońsku”, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013

Reprodukowany:
– „Brandt, Chełmoński, Gierymski...W Mo-
nachium, w Paryżu, w Orońsku”, katalog 
wystawy pod. red. Anny Król, Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli, 14 grudnia 
2012 – 10 lutego 2013, s. 19

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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7
Stanisław I. Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret mężczyzny, X 1926 r.

pastel, papier beżowy, 64,5 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 1926 X/Ignacy Witkiewi-
cz/T.B [w kółku]

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz, witkacologa

Wieloletni depozyt w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

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

„Stanisław Ignacy Witkiewicz, używający od 1917 r. pseudonimu Witkacy — zniechę-
cony brakiem zrozumienia publiczności dla jego malarstwa olejnego oraz powodowany 
koniecznością utrzymania siebie i poślubionej w 1923 r. żony, Jadwigi Unrug, oraz pomocy 
finansowej starzejącej się, schorowanej matce, Marii — w kwietniu 1925 r. powołał do życia 
jednoosobową Firmę Portretową. Artysta sformułował wówczas Regulamin Firmy, w którym 
określił zasady jej funkcjonowania oraz wyszczególnił pięć typów portretów oznaczonych 
literami alfabetu — A, B, C, D i E. Każdy wykonany przezeń wizerunek, obok sygnatury 
artysty i daty zawierał odpowiednie oznaczenie literowe. Portrety były wykonywane barwnymi 
suchymi pastelami na kolorowych papierach, na ogół naklejanych na tekturę. Ich format 
był z reguły nieco mniejszy niż tradycyjne 1/2 folio (70 x 50 cm). Najczęściej Witkacy 
wykonywał typ B — przeznaczony dla przygodnych klientów Firmy, wynosiła 250 zł, co 
stanowiło równowartość ówczesnej przyzwoitej pensji. 
 W Regulaminie Firmy portrety takie zostały określone przez artystę jako „rodzaj charakte-
rystyczny, bez cienia karykatury [...] z pewnym podcięciem cech charakterystycznych, co nie 
wyklucza `ładnosci' w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny." Był to więc 
wizerunek realistyczny, w pełni zgodny nie tylko z wyglądem osoby portretowanej, ale też 
z oczekiwaniami i gustem ówczesnego klienta wywodzącego się przeważnie z zamożnego 
mieszczaństwa. Witkacy traktował takie portrety bardzo serio, nie byłby jednak sobą, gdyby 
przy okazji nie dał upustu swojej artystycznej naturze. Wykorzystał kontrast czerni i bieli 
w ubiorze osoby portretowanej (biała koszula i czarna muszka), by w tle umieścić zestawienie 
barw dopełniających —czerwieni i zieleni, co było ściśle związane z ówcześnie przez artystę 
formułowaną teorią Czystej Formy, w której zagadnienia koloru oparte były na harmonii 
kontrastujących ze sobą barw: czerwieni-zieleni, fioletu-żółci oraz kontrastu błękitu i oranżu. 
Ponadto artysta uważał, że dodanie do tych zestawień silnego kontrastu czerni i bieli tworzy 
idealną harmonię barwną.”

Fragment ekspertyzy witkacologa, dr Anny Żakiewicz z 2019 r.
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8
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pies

akwarela, papier, 44,5 × 38 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: jFałat

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 23 000 – 28 000 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.

Julian Fałat był dużym miłośnikiem zwierząt, sam posiadał dwa psy: „W kompanii tej, 
wywracającej spokojny dom do góry nogami, przebywał stale pocieszny jamnik Robak 
i olbrzymi chart, który wywracał najtęższych ludzi” (J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, 
s. 171). Zachowały się archiwalne fotografie przedstawiające artystę ze swoimi zwierzętami 
(zob. T. Dudek Bujarek, Fałatówka – wielowątkowa opowieść, Bielsko-Biała 2019, s. 13). 
W twórczości Fałata psy pojawiały się w scenach o tematyce myśliwskiej, np. Myśliwi 
przed dworkiem (tempera, karton, 44 × 79,5 cm, sygn. l. d.: jFałat/Nieswież). Przedsta-
wienia niejako „portretowe”, tak jak oferowana w katalogu akwarela,  traktujące sylwetę 
zwierzęcia jako osobny temat malarski, należą do zdecydowanie rzadziej spotvykanych 
w twórczości artysty. W kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie znajduje się rysunkowy 
szkic przedstawiający śpiącego psa (przed 1906 r., ołówek, papier, 18 x 29,8 cm, MNK 
III-r.a-689). Bohaterem zamieszczonej w katalogu aukcyjnym akwareli jest namalowany 
bardzo sugestywnie biały szpic. Artysta skupił się na niuansach kolorystycznych w partiach 
sierści zwierzęcia i w sposób bardzo psychologiczny podszedł do kwestii oddania wyrazu 
pyska szpica - spojrzenie psa jest pełne łagodności i mądrości. Akwarela stanowi interesujące 
rozwiązanie tego tematu malarskiego przez Fałata. 

Julian Fałat ze swoimi pupilami. Repr.: T. Dudek 
Bujarek, Fałatówka – wielowątkowa opowieść, 
Bielsko-Biała 2019, s. 13.
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9
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Ułan na koniu, 1918 r.

akwarela, papier, 50 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: Z.Rozwadowski./1918 r.

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

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Matejki, 
następnie latach 1892–1893 w Monachium w prywatnej szkole A. Ažbego. Jeszcze w czasie 
swoich studiów wystawiał swoje prace we Lwowie i Krakowie. Po studiach przeniósł się do 
Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. W tym czasie pra-
cował również przy dekoracjach w lwowskim Teatrze Miejskim. W okresie I wojny światowej 
wstąpił w szeregi Legionów Polskich. Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował 
głównie w oleju skupiając się przede wszystkim na scenach batalistycznych, w szczególności 
nawiązujących do czasów powstania listopadowego oraz okresu napoleońskiego. W jego 
twórczości pojawiają się również liczne sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Wielokrotnie 
pracował przy tworzeniu panoram, między innymi wraz z Wojciechem Kossakiem oraz 
Janem Styką malował „Panoramę Racławicką”.
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10
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Studium dłoni

węgiel, papier, 48 × 31 cm 

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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11
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Karykatura Artura Rubinsteina, 
1916 r.

ołówek, tusz, papier, 31,5 × 24,5 cm
wzdłuż lewej krawędzi napis ołówkiem: 
Artur Rubinstein – koncert w Krakowie
Mehoffer wykonał rysunek w trakcie 
koncertu pianisty w Krakowie.

Do pracy dołączone potwierdzenie auten-
tyczności przez spadkobierców artysty.

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

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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12
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Akty

ołówek, papier, 26,5 × 21 cm

Do pracy dołączone potwierdzenie auten-
tyczności podpisane przez spadkobierców 
artysty.

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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13
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Kłaniam się nisko 
(autokarykatura Jacka 
Malczewskiego)

tusz, papier, 11 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. pośr.: Jacek Malczewski

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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14
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Robotnik, 1916 r.

ołówek, papier, 23 × 13,5 cm
sygn. i dat. w p. d.: S. Szukalski 1916.
na odwrocie szkic pejzażu z wtórnym 
dopiskiem ołówkiem: A fine drawing by 
|Stanislaw Szukalski 1916

Praca została zaopiniowana przez spadko-
biercę spuścizny po artyście i wieloletniego 
przyjaciela – Glenna Breya.

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

W 1907 roku wraz z rodzicami wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W wieku lat niespełna 
czternastu, zaczął uczęszczać do Institute of Art w Chicago. Na nadzwyczajny talent chłopca 
zwrócił uwagę przebywający wówczas w Stanach rzeźbiarz Antoni Popiel, który skłonił 
rodziców do wysłania go na studia na krakowskiej ASP. Szukalski kształcił się tam przez trzy 
lata pod kierunkiem Konstantego Laszczki oraz w pracowni Jacka Malczewskiego, biorąc 
wkrótce udział w wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta 
powrócił do Chicago w 1913 roku.
 W okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się ważnym nazwiskiem na krajowej 
scenie artystycznej. Niezwykła osobowość, niejednokrotnie określana mianem geniusza 
z uwagi na wszechstronne zainteresowania i umiejętności – oprócz wielkiego talentu ma-
larskiego i rzeźbiarskiego był świetnym pianistą, współpracował z Alfredem Hitchcockiem 
przy filmowych efektach specjalnych, jego spisane wspomnienia brytyjska Akademia 
Nauk umieściła w podręczniku dla początkujących pisarzy. W 1925 roku prace artysty, 
wystawione w dziale polskim na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu (rzeźby i projekty 
architektoniczne), zostały uhonorowane najwyższymi nagrodami przez międzynarodowe 
jury. Po podróżach po krajach Europy (1926–1928), Szukalski przybył do Krakowa, gdzie 
w 1929 zorganizowano retrospektywną wystawę jego twórczości. Założył tam w tym samym 
roku stowarzyszenie artystów Szczep Rogate Serce i jako mistrz Stach z Warty skupiał wokół 
siebie młodych malarzy i rzeźbiarzy. W latach 1936-39 realizował w Katowicach zamówienie 
na płaskorzeźby dla budującego się gmachu Muzeum Śląskiego. W 1939 roku wyjechał 
z Polski i osiadł na stałe w Kalifornii. Ostatnia, retrospektywna wystawa jego prac, pierwsza 
w okresie powojennym, a ostatnia za jego życia, odbyła się w maju 1978 roku w Pałacu 
Sztuki w Krakowie. Podczas wojny prawie cały dorobek artysty powstały w Polsce, uległ 
zniszczeniu.
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15
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Głowa kobiety, ok. 1912 r.

tusz, ołówek, papier, 22,5 × 18,5 cm
sygn. l.d.: Eug. Zak
opisany na odwrociu: ‘Eine Zeichnung 
„Fraunekopf” |erwarb ich von meinem 
Freund |Eugen Zack, Paris, im Jahre |1912 
|(nieczytelny podpis)

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu 
artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz 
kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. 
Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał sangwinowe 
rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej 
atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych i zrytmizowanych 
sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień był arkadyjski 
pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze 
sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.

„Poeta i marzyciel, wyrażał pełnię swej osobowości w swych dziełach, nie przekraczając 
wszakże nigdy odwiecznych praw malarstwa. Jego portrety poruszają nas prawdą wyrazu 
psychologicznego. Dar twórczej wizji, który w wypadku malarza nazywa się wyobraźnią, 
przybrał u niego bardzo indywidualną postać właściwej tylko jemu stylizacji. Jest ona 
wyraźna cyklu w „głów‚, , w większości wyimaginowanych, które przykuwają uwagę głębokim 
zamyśleniem i szlachetną subtelnością rysów .(…) Nie dbał więc o anatomiczną dokładność, 
naturalność kolorytu cery czy o wierność szczegółów wyglądu. W razie potrzeby potrafił 
precyzyjnie oddać to, co pretensjonalnie nazywamy naturą, był bowiem wyjątkowo zdolnym 
rysownikiem. W swych kompozycjach wszystko ujmował jednak jako formy i barwy, za 
pomocą których przedstawiał nieskończenie liczne odblaski swego własnego marzenia. (…) 

E.Woroniecki, L'Art polonais à Paris. Expositions de: […] E.Zak chez M.Bernheim […], 
„La Pologne politique, économique, littéraire et artistique”, 1927, półr. II, s. 590-591
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16
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Cyrkowiec, ok. 1930 r.

akwarela, papier, 54 × 41,5 cm 
w passe-partout
sygn. p.d.: Menkes

cena wywoławcza: 55 000 zł •
estymacja 70 000 – 90 000 zł

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

Zawsze wierzyłem w to, że jedynie harmonia między abstrakcyjnymi wartościami języka 
plastycznego oraz wewnętrzny i bezpośredni kontakt z życiem i naturą (jak też osobisty 
stosunek do życia) mogą tylko prowadzić artystę do stworzenia dzieła sztuki. Bez tej 
harmonii jedynie laboratoryjny eksperyment lub sentymentalna ilustracja jest rezultatem. 
To zawsze było prawdą, a w naszych czasach jest jeszcze bardziej oczywiste. Dokładnie 
ten przekład życia i natury na język sztuki, ktory on uważa za najbardziej istotny, wyznacza 
osobisty styl artysty. Czystość i bezpośredniość tego języka jest miarą, według ktorej można 
dopiero oceniać dzieło sztuki.

Zygmunt Menkes, cyt. za: Sigmund Menkes 1896–1986, Lipert Gallery,  
Nowy Jork 1993, s. 19

Z pochodzenia Polak, z wykształcenia paryżanin, z natchnienia Amerykanin, Menkes jest 
dla mnie jednym z niewielu artystow, ktorzy potrafią być całkowicie “modern” bez szkody 
dla piękna światła, koloru i faktury oraz tego, co rozumiemy przez malarstwo już od czasów 
Tycjana i Rembrandta. Jest wspaniałym malarzem.

Arthur Miller, recenzja wystawy w Beverly Hills w „Los Angeles Times” 1949
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17
Louis Marcoussis
(1878 Warszawa – 1941 Cusset)

Projekt okładki L'Assiette au 
Beurre, 1912 r.

akwarela, gwasz, tusz, papier,  
30 × 23,5 cm w świetle passe-partout
u dołu zapiski autorskie w języku 
francuskim

Opisywana praca to projekt okładki francu-
skiego tygodnika satyrycznego, „L’Assiette 
au Beurre”. 
Marcoussis zaprojektował ją wraz z ilustra-
torem Zygmuntem Brunnerem. Ilustracja 
z tytułem „Les nuits de noce” pojawiła 
się w 562 numerze z dnia 20 stycznia 
1912 roku.

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Malarz i grafik, reprezentant kubizmu w sztuce, przedstawiciel École de Paris. Wykształcenie 
artystyczne zdobył studiując przez dwa lata na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mając 
za pedagogów Józefa Mohoffera i Jana Stanisławskiego. Następnie wyjechał w 1903 r. do 
Paryża, aby pogłębić edukację, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Académie Julian 
i studiując dzieła mistrzów w Luwrze. W latach 20. XX w. utrzymywał kontakty z polskimi 
formistami. Wczesna twórczość artysty wskazuje wpływ Jana Stanisławskiego i kolejno 
impresjonistyczne reminiscencje. Zwrócenie w kierunku kubizmu następuje w 1910 r., dzięki 
znajomości z Guillaume’m Apollinaire’m, który wprowadził go w środowisko awangardowych 
artystów: Picassa, Braque’a i Grisa. W latach 1931–1937 powstają głównie grafiki, Mar-
coussis doskonalił swoje umiejętności w zakresie akwaforty, akwatinty i suchej igły, w tym 
samym okresie nauczał rytownictwa w studio Schapfera na Montparnasie. Późna twórczość 
artysty znamionuje metafizyczne wpływy o włoskich korzeniach w osobie Giorgia de Chirico.
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18
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Rudowłosa, 1947 r.

litografia barwna, papier, 56,5 × 44 cm  
(wymiar kompozycji), 75 x 54 cm 
(arkusz)
sygn. i dat. na płycie p. g.: Kisling/ Paris/ 
1947, l. d.: HC oraz w p. d.: sucha pie-
częć: ATELIER/KISLING wraz z dopisanym 
ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja:  3 500 – 5 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli
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19
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Brunetka, 1939 r.

pastel, papier, 30 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Berlewi/Paris. 1939
na odwrocie owalna pieczęć: Etude 
CHAPELLE PERRIN PROMATIN |VERSA-
ILLES|ATELIER BERLEWI

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

Malarz i grafik,  otrzymał rozległe wykształcenie artystyczne podejmując studia w Warszawie, 
Antwerpii i Paryżu. Podczas pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym 
środowiskiem awangardowym, co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. 
mechanofaktury, której główne założenia przedstawił w 1924 r, a które opierały się na idei 
malarstwa nieprzedstawiającego w duchu abstrakcji geometrycznej w jego zrytmizowanej 
formie. Z okresu berlińskiego pochodzą   również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, 
przywodzące skojarzenia z twórczością Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana 
silnej geometryzacji i skontrastowana z jednolitą bielą tła (prezentowany w ofercie Akt, 
1922). Berlewi był związany z ugrupowaniami Blok i Novembergruppe. W jego twórczości 
pojawiały się również wątki nawiązujące do kultury żydowskiej, w czym próbował stworzyć 
nowoczesny język narodowy.
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20
Jankiel Adler
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/
Anglia)

Akt, 1940 r.

tusz, papier, 53 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Adler 1940

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie, Paryżu i Londynie. Ten międzynarodowej sławy 
artysta edukację artystyczną edukację rozpoczął w Polsce, ale już w wieku 17 lat podjął pracę w Belgradzie w warsztacie grawerskim 
swojego wuja. Od 1916 roku. kontynuował naukę u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Düsseldorfu. W 1918 
roku zamieszkał w Warszawie, gdzie nawiązał kontakt z łódzką grupą żydowskich artystów Jung Idysz. Już rok później prezentował 
swoje prace w Polskim Klubie Artystycznym w warszawskim Hotelu Polonia. W 1920 roku wyjechał do Berlina, gdzie wszedł w krąg 
artystów skupionych wokół awangardowego czasopisma „Die Aktion”. Początkowo tworzył wielofigurowe obrazy wpisujące się w nurt 
symbolicznego ekspresjonizmu, inspirowane sztuką El Greca i tradycją. Często podejmował też wątki biblijno-talmudyczne i opracowywał 
tematy zaczerpnięte z żydowskiego folkloru. Z czasem, pod wpływem kubizmu zaczął tworzyć przestylizowane kompozycje figuralne nie 
rezygnując jednak z wątków narracyjnych. Po podróży do Hiszpanii i na Majorkę w latach 1929–30 zwiedzał Majorkę i Hiszpanię nasiliła 
się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Düsseldorfie, 
co zaowocowało kontaktem z Paulem Klee. W tamtym czasie wymowa jego sztuki spójna była z założeniami Neue Sachlichkeit. W latach 
30. Przemieszczał się między Francją a Polską. W 1940 wstąpił w szeregi formującej się we Francji armii polskiej. Po zdemobilizowaniu 
w Szkocji w 1941 ze względów zdrowotnych zamieszkał w Kirkcudbright. W 1943 osiedlił się w Londynie. W latach 40. powrócił do 
formuły wielkoformatowych obrazów figuralnych z lat 20., do wymownych gestów, wyszukanych póz i typizacji postaci. Twórczość Adlera 
prezentowana była na wielu indywidualnych wystawach, m.in. w Łodzi (1918), Warszawie (1920, 1935), Wrocławiu (1931), Londynie 
(1946, 1948, 1951, 1954), Nowym Jorku (1948), Edynburgu (1954) i Wuppertalu (1955). Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał 
techniki graficzne, rysunek i akwarelę.
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21
Emmanuel Katz (zw. 

Mané-Katz)
(1894 Krzemieniec – 

1962 Tel Awiw)

Głowa Żyda

tusz, papier, 34,5 × 24 cm 
w świetle passe-partout

sygn. wzdłuż lewej krawędzi 
u góry: Mane Katz

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie 
w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi. W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny światowej spędził w Petersburgu, Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był 
profesorem Instytutu Artystycznego. W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył tamtejsze środowisko artystycznym École de Paris. 
W okresie międzywojennym kilkakrotnie odwiedzał Polskę gdzie wystawiał m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych 
w Warszawie w latach 1927 i 1932, w Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, gdzie został członkiem 
Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 
2000, s. 382). Swoje prace wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku, dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na rozwój języka 
artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. 
Twórczość malarska stanowiła pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował ekspresjonistyczne 
obrazy o tematyce żydowskiej, w tym przedstawienia chasydów (Rabin z Torą, ok 1927), sceny z getta, kompozycje figuralne, a także 
pejzaże, m.in. z południowej Francji i Palestyny. Operował szerokimi plamami zdecydowanych barw, zestawianych w kontrastowe układy 
czerni i bieli, błękitu, czerwieni i żółcieni, umieszczając je na neutralnych tłach.” (J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de 
Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 26.)
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22
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Wędrowiec

miękki werniks, papier, 15,9 × 11 cm (odcisk 
płyty), 18 × 12 cm w świetle passe-partout

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

Analogiczna praca reprodukowana:
B. Brus Malinowska, „Eugeniusz Zak 1884–1926” 
[katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie 
2004, il. 1, s. 220

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

23
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Koncert

miękki werniks, papier, 11,2 × 13,1 cm (odcisk 
płyty), 13 × 15 cm w świetle passe-partout

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

Analogiczna praca reprodukowana:
B. Brus Malinowska, „Eugeniusz Zak 1884–1926” 
[katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie 
2004, il. 7, s. 221

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1700 – 2 000 zł
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24
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Twarz dziewczyny

tusz, papier, 24 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Portret ojca

akwarela, papier, 45 × 35 cm
w świetle passe-partout
u dołu dedykacja: Jacek Malczewski – 
rysował Rafał Malczewski/Magdalenie 
Kolsendzie – aby zawsze wierna była/
prawdziwej sztuce/Krzysztof Malczewski 
1996

Pochodzenie:
Kolekcja Krzysztofa Malczewskiego, 
wnuka Jacka.

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 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. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie 
Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Za-
kopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył 
w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją 
twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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26
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 
1929 Kraków)

Szkic Postaci – 
Egzamin, VI, 1905 r.

ołówek, papier, 21,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout

u dołu z prawej autorski napis: 
egzamin (...)/czerwiec 1905

Wystawiany:
„Jacek Malczewski „Rysunki”, 
21.03.2009 – 19.04.2009, 

Dom Muzyki i Tańca w Za-
brzu, pod poz. 21

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

27
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 
1929 Kraków)

Szkic sceny 
batalistycznej (konnej), 
szkic postaci siedzącej, 

ok. 1879?

węgiel, papier żeberkowy, 
28,8 × 41,7 cm w świetle 

passe-partout
na odwrocie pieczęć: Ze 

zbiorów Marji Malczewskiej

Wystawiany:
„Jacek Malczewski „Rysunki”, 
21.03.2009 – 19.04.2009, 

Dom Muzyki i Tańca w Za-
brzu, pod poz. 83

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 
1897–1900 oraz 1910–1921 piastował stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące 
się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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28
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Jesień, przed 1906 r.

pastel, papier, 58 × 142 cm  
w świetle ramy
na odwrocie nalepki wystawowe: – 
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie z numerem 2001 i z opisem 
pracy oraz z Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie z 1906 roku 
z numerem 210 i z opisem pracy

Wystawiany:
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, 1906 r.
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
we Lwowie

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

„Kiedy niespełna rok temu młody ów wychowanek Akademii tutejszej [...] urządził wystawę 
studyów i szkiców przywiezionych z Huculszczyzny, zwróciła ona od razu uwagę powszechną 
temperamentem malarskim energicznym, siłą konturu i kolorystyki przechodzącą gdzienie-
gdzie aż w brutalność, świetną obserwacją i niepospolitą intuicją dozwalającą wczuwać się 
w dusze tego nowoodkrytego dla malarstwa świata. Zwróciły te obrazy na siebie uwagę także 
na wystawach obcych, stanowiły jeden z punktów atrakcyjnych na wystawie wiedeńskiego 
Hagenbundu, konkurującego skutecznie z Secesją, do Sichulskiego przyległa etykieta Hucuła. 
A jednak dusza to szersza, bogatsza i niejednej potrzebuje ona formy, by się wypowiedzieć. 
Dusza prawdziwie nowoczesna, w której drga nuta poezji smutnej, nieraz brutalizowanej, 
prawdziwie wielkomiejskiej (…). 
Silną, bogata indywidualnością artystyczną jest Kaz. Sichulski, i nazwisko jego trzeba 
sobie zapamiętać.” 

J. Kanciasty, Życie i sztuka, „Tygodnik Ilustrowany”, 1906, nr 8, s. 156. 

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legio-
nach. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych 
i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach 
w Monachium (1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 
1934), Berlinie (lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 
r.), Pittsburghu (1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. 
Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle 
cenionym karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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29
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż, 1928 r. 

akwarela, papier, 34,5 × 49,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn., dat. i opisany ołówkiem p. d.:  
Rafał Malczewski / 13 XI 1928 Ty mój – 
Ty mój /Limbowy kwiat//maleńki

cena wywoławcza: 9 000 zł •
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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30
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 32 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Skoczylas

Reprodukowany:
Maryla Sitkowska, „Władysław Skoczylas 
(1883–1934)”, Warszawa 2015, 
poz. 52, s. 283

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę 
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
„Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, a w późniejszym czasie poświęcił się 
grafice wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
drzeworytu. Stworzył ok. 200 drzeworytów i ok. 100 rycin wykonanych innymi technikami. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toksanii.
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31
Jan Kazimierz Olpiński
(1878 Lwów-1936 tamże)

Portret chłopca, 1925 r.

akwarela, ołówek, papier naklejony na 
tekturę, 67 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.: K. Olpiński/1925

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

W latach 1893–97 studiował w monachijskiej akademii, a następnie w Paryżu (1897–1900),  uczęszczając do  Académie des Beaux-Arts, 
do pracowni R. X. Prineta, R. Collina i J. Whistlera, a także do Académie Colarossi. Pobyt w Paryżu obfitował w wyróżnienia, medale (m.in. 
złoty medal za Pejzaż jesienny), udziały w Salonach (m.in. w Salonie na Polu Marsowym). W latach 1899–1901 odbył podróże artystyczne 
do Włoch, odwiedził także Kurlandię. W 1900 roku przeniósł się do Wiednia, w którym kontynuował naukę u Kazimierza Pochwalskiego. 
Olpiński po powrocie do kraju w 1905 roku brał udział w licznych wystawach, m.in. w I i II wystawie Związku Artystów Plastyków (lata 
1911–1921, Lwów), w TPSP w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu
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32
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Pejzaż, około 1936 r.

akwarela, papier naklejony na tekturę, 
37 × 51 cm
sygn. l. d.: Rzepiński

Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna, Polska
– Kolekcja rodziny prof. Aleksandra Raka 
(1899–1978), współzałożyciela Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Kierował tą 
uczelnią, pełniąc m.in. funkcję pierwszego 
jej dziekana, a do roku 1969 kierownika 
Katedry Grafiki, od 1956 był profesorem 
tejże uczelni.

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan 
Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał 
do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też 
jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw in-
dywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył 
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy 
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił 
swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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33
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Wiejski krajobraz, 
lata 30.–40. XX w.

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

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

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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34
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż z altaną, 1923 r. 

akwarela, papier, 28,5 x 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: WW
na odwrocie stempel: ZE ZBIORÓW 
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA / DOM 
ARTYSTY / poniżej 001371, p. d.: 1923

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

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 
r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję 
rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego 
prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo 
odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycz-
nych. 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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35
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

La Hague, 1952 r.,

gwasz, papier, 25 × 31 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Hayden/52
na odwrocie napis ołówkiem: La Hague

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

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) 
oraz w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii 
(Doëlan, Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty 
z wieloma przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lip-
chitzem, H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy 
jego prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, 
Galerie Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy 
artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-
-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły 
Pont-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. 
W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach deko-
racyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna 
i przywiązanie do obserwacji natury.
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36
Emanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

W porcie, 1931 r.

gwasz, tektura, 48,5 × 63,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Mane Katz/31
na odwrocie zapiski w języku francuskim

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

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej 
Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły 
Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi. W 1913 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny światowej spędził w Petersburgu, 
Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był profesorem Instytutu Artystycznego. 
W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył tamtejsze środowisko artystycznym 
École de Paris. W okresie międzywojennym kilkakrotnie odwiedzał Polskę gdzie wystawiał 
m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1927 
i 1932, w Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, 
gdzie został członkiem Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, 
Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 382). Swoje prace 
wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku, dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na 
rozwój języka artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, 
Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. Twórczość malarska stanowiła 
pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował 
ekspresjonistyczne obrazy o tematyce żydowskiej, w tym przedstawienia chasydów (Rabin 
z Torą, ok 1927), sceny z getta, kompozycje figuralne, a także pejzaże, m.in. z południowej 
Francji i Palestyny. Operował szerokimi plamami zdecydowanych barw, zestawianych w kon-
trastowe układy czerni i bieli, błękitu, czerwieni i żółcieni, umieszczając je na neutralnych 
tłach.” (J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy 
z Polski, Warszawa 2007, s. 26.)
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Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.

37
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Nad morzem, lata 30.-40. XX w.

akwarela, ołówek, papier, 37 × 53 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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38
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W miasteczku, lata 30.–40. XX.

akwarela, ołówek, papier, 37 × 53 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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39
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt

akwarela, papier, 42 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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40
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Stary Sącz, 1957 r.

akwarela, ołówek, papier, 30,5 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis Stary Sącz 
1957

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego (1904–1977).

Praca pochodzi z pleneru w Starym Sączu 
(lipiec – wrzesień 1957), gdzie (…) „artysta 
pojechał wraz z rodziną i kolegami malarza-
mi: Kazimierzem Tomorowiczem i Janem 
Wodyńskim. Wykonuje ponad 50 akwarel 
i gwaszy, dużo rysuje. Motywy architektury 
miasteczka i pejzażu okolic Starego Sącza 
pojawiają się odtąd w wielu malowanych 
później obrazach olejnych. (Jan Cybis 
1897–1972, red. J. Chrzanowska-Pieńkos, 
T. Sowińska, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, Warszawa 1997, s. 373.

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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41
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Włochy

akwarela, papier, 11 × 16 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

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

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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42
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

San Giorgio Maggiore – 
Wenecja, 1930 r.

akwarela, gwasz, papier, 27 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: SJaxa/1930
na odwrocie autorska pieczątka z pracowni 
przy ul. Wolskiej 32 w Krakowie z odręcz-
nym opisem pracy i z numerem 27
oraz oraz nalepka: PRACOWNIA AR-
TYSTYCZNA / "KULTURA" /Stodólna 32 
Włocławek, Żabia 5 / OBRAZY. PORTRETY. 
RAMY / ODNAWIANIE OBRAZÓW I RAM/
Roboty Pozłotnicze i kościelne / ZDJECIA 
FOTOGRAFICZNE

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 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. Artysta uprawiał głownie 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).
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43
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Morze, 1939 r.

akwarela, gwasz, papier naklejony na 
tekturę, 35,5 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: St.Jaxa/1939

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 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. Artysta uprawiał głownie 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).



59AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

44
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Pejzaż morski, 1934 r.

akwarela, gwasz, papier, 19,2 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa/1934

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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45
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łódka nad morzem, przed 1939 r.

akwarela, papier, 23,5 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: Mokwa

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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46
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Portret mężczyzny, 1912 r.

akwarela, papier, 50 × 36 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Mokwa/St 1912

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

Oferowana w katalogu akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczości artysty, z czasów 
gdy Mokwa odbył tuż po studiach podróż po krajach Bliskiego Wschodu. Wątek orientalny 
w biografii artysty stanowi barwny rys w dziejach jego kariery. Dzięki sukcesom, jakie uzyskały 
jego obrazy podczas prezentacji na wystawach w Bukareszcie w 1911 r. oraz w Berlinie, 
Monachium i Królewcu w 1912 r., Mokwa miał możliwość udać się do Turcji. Tam też 
szybko zjednał sobie otomańskie kręgi  i zyskał status nadwornego malarza. W tamtym 
czasie artysta odbył szereg podróży po Egipcie, Grecji i terenach historycznej Persji. Wędrówki 
te stanowiły niewyczerpane źródło inspiracji dla malarza oraz zaowocowały poszerzeniem 
dorobku artystycznego o wiele szkiców, akwarel oraz prac olejnych o egzotycznej tematyce. 
Pokłosiem intensywnej pracy twórczej Mokwy była zorganizowana w 1912 r. wystawa 
w Istambule. Artysta utrzymywał też dobre stosunki z dowództwem tureckiej floty wojennej. 
Podczas jednego z patroli po morzu Marmara, na który to rejs otrzymał zaproszenie w 1914 r., 
artysta mimowolnie stał się świadkiem wybuchu I wojny światowej w tamtym rejonie świata, 
a wydarzenie to na zawsze utkwiło mu w pamięci. 

Tekst powstał w oparciu o artykuł L. Rozenkraza pt.: Marian Mokwa – zarys  
biografii artysty, „Jantarowe Szlaki” 1988, nr 1, s. 16–18. 

„…chciałem jechać, bo coś ciągnęło mnie, 
wołało w świat. I to właśnie na Wschód. 
Wiem, że to trąci metafizyką, jakimś nie-
uzasadnionym mistycyzmem, ale proszę 
mi wierzyć, że tak było. Mówiłem Panu 
o niewyjaśnionej tajemnicy pochodzenia 
mego ojca. Otóż wschód zawsze kojarzył mi 
się z ojcem. Z jego naturą. Miałem pewność, 
że moimi przodkami byli Tatarzy. Marzyłem 
o tym, aby dotrzeć do ich świata. Znaleźć 
się w stepie, bezkresnym falującym stepie. 
Odczuć dzikość i pierwotność (…) poznać 
inne kultury, innych ludzi, ich język, zwy-
czaje – oto był prawdziwy cel mojej podróży. 
Nade wszystko chciałem ją wypełnić pracą 
i studiami. Cierpiałem na głód wiedzy. Ma 
Pan rację, to była podróż romantyczna. I do 
tego z przygodami.”

K. Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 
1997, s. 65–66.
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47
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Oszronione drzewo, 1924 r.

autolitografia, papier na tekturze, 
30 × 23,5 cm (wymiary arkusza)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: LWycz 1924

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

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP 
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m.in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz Paryżu. 
Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo tworzył 
w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz 
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, 
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką 
impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują 
się w największych muzeach polskich.
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48
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Wieś rybacka, z Teki ukraińskiej, 
1912 r.

litografia, papier, 26,5 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: LWyczół

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stani-
sławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego 
malarza i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, która została wystawiona w 1906 
roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie 
kontynuował tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości 
oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają 
głębię ekspresji przedstawienia.

49
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Grusza

ołówek, akwarela, papier, 
18 × 13,5 cm
sygn. u dołu: Wlastimil Hofman, 
monogram wiązany ołówkiem l. d.: 
WH; l. g.: grusza

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

50
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Kwitnące drzewa

ołówek, akwarela, papier, 
12,5 × 22 cm
sygn. u dołu: Wlastimil Hofman, 
sygn. monogram wiązanym l. d. WH; 
u góry zapiski ołówkiem

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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51
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Postać śmiejącej się 
dziewczyny, ok. 1908 r.

ołówek, papier, 23,5 × 15 cm
rysunek satyryczny na odwrocie 

programu teatralnego.

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

52
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Obrona piłki

autolitografia, papier, 16 × 13 cm
sygn. monogram wiązanym  

l. d.: WH

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 700 – 900 zł
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53
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret górala

pastel, papier, 71 × 53 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: St Górski

Praca o wyjątkowej subtelności i inten-
sywności walorowej namalowana została 
zapewne w latach trzydziestych XX wieku.

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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54
Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Krakowiacy

akwarela, papier, 49 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. l.d.: HENRYK UZIEMBŁO

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

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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55
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Wieże kościoła Mariackiego 
w Krakowie, 1921 r.

akwarela, papier, 46 × 31 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: St. Fabijański Kraków 
1921
na odwrocie nalepka Kunsthandel 
Gebroeders Koch.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja:  1 500 – 2 500 zł

56
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Galary na Wiśle pod Krakowem, 
1921 r.

akwarela, papier, 48 × 31,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Sta. Fabijański Kraków 
1921
na odwrocie napis: Galary na Wiśle/pod 
Krakowem

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja:  1 500 – 2 500 zł
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57
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Zaułek przy kościele  
św. Barbary, 1921 r.

akwarela, papier, 31 × 46,5 cm 
sygn. i dat.: St. Fabijański Kraków 1921

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja:  1 500 – 2 500 zł

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachij-
skiej akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism.
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58
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret kobiety

pastel, papier, 44 × 59 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: P. STACHIEWICZ

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

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, 
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.
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59
Stanisław Tondos
(1854 Kraków-1917 tamże)

Wenecja

akwarela, papier, 52 × 74 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Tondos

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

Studiował na Politechnice Lwowskiej, początkowo pracował we Lwowie, w latach 1894–1900 
był głównym architektem Nowego Sącza, jest autorem m.in. projektu nowosądeckiego ratusza. 
W 1900 osiadł w Krakowie. Projektował budynki mieszkalne i publiczne, wille, utrzymane 
w stylu eklektycznym. Malarz, kształcił się w krakowskiej ASP u Władysława Łuszczkiewicza 
i Jana Matejki (1869–1875), studia kontynuował w Wiedniu i Monachium. Uprawiał 
technikę akwarelową, malując głównie widoki Krakowa (przy współpracy z Juliuszem 
i Wojciechem Kossakami, wydał teki z reprodukcjami zabytków krakowskiej architektury). 
Malował również widoki Warszawy, Lwowa, Poznania, a także miast europejskich – Wiednia, 
Wenecji, Norymbergii. Prace artysty w formie pocztówek publikowało wydawnictwo Salonu 
Malarzy Polskich”.
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60
Karol Kłosowski
(1882 Piłatkowice – 1971 Zakopane)

Portret góralki, 1924 r.

ołówek, papier, 58 × 43 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: K.Kłosowski/Zakopane 
1924

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz, rzeźbiarz i projektant. Od 1895 roku uczył się Szkole Przemysłu Drzewnego w Za-
kopanem, a następnie w Państwowej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w Krakowie, którą 
ukończył w 1903 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie u Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego, Stanisława 
Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Teodora Axentowicza. 
 Związany na stałe z Zakopanem od 1907 r. Był współzałożycielem towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska” oraz członkiem towarzystwa „Kilim”. W 1912 roku został nauczycielem 
rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego, wkrótce również w Krajowej Szkole Koronkarskiej, 
gdzie uczył do 1931 roku. Po II wojnie światowej, w 1947 roku Karol Kłosowski został 
przewodniczącym zakopiańskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. W pięć-
dziesięciolecie twórczości artystycznej w 1958 roku został odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi. W 1966 roku został kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, dwa lata później otrzymał 
odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. 
 Uprawiał malarstwo olejne, pastele, rzeźbił, projektował meble i kilimy, tworzył koronki 
i wycinanki. Jego prace i dorobek twórczy na stałe prezentowane są w willi „Cicha” w Za-
kopanem.
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61
Zofia Atteslander
(1874 Luborzyce – po 1928)

Akt kobiecy, 1910 r.

węgiel, papier, 93 × 61,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. śr.: Zo. Atteslander/1910

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

Umiejętności malarskie rozwijała początkowo pod okiem Jacka Malczewskiego w Krakowie, 
przez którego została w 1908 r. sportretowana. Następnie uczęszczała na zajęcia prowadzone 
przez S. Grocholskiego, F. Lenbacha i H. Knirra w Monachium oraz A. Hölzela w Dachau. 
W 1904 r. wyjechała do Wiesbaden, gdzie miała sposobność portretować członków ru-
muńskiej rodziny królewskiej. Pomieszkiwała i tworzyła w Paryżu, Krakowie oraz Berlinie. 
Prezentacja twórczości artystki miała miejsce podczas wystaw organizowanych przez TZSP 
w Warszawie, TPSP w Krakowie oraz Lwowie. Znaczną cześć dorobku Atteslander zajmują 
portrety kobiece malowane przeważnie pastelami, rzadziej olejami, przedstawiające wytworne 
damy w oficjalnych pozach.
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62
K. Wołkowski

(XIX/XX w.)

Portret mężczyzny, 1930 r.

pastel, akwarela, papier, 30 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: K. Wołkowski/(1)930

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

63
Malarz nieokreślony
(XIX/XX w.)

Chłopiec ze skrzypcami, 
1893 r. (?)

ołówek, papier, 21 × 16,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie napis „obrazek ten 
podobno/narysował artysta-/
malarz”Koniószko” w (?)/Kawiarni 
W. Sanikowskego (?)/w roku 1893./
Kraków dnia 26/10 1903./Julian 
Gowławski (?)”

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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64
Marian Marzyn Konarski
(1909 Chrzanów – 1998 Kraków)

Autoportret, 1971 r.

ołówek, papier, mały, 18 × 9 cm
sygn. l. d.: MKonarski
dat. p. d.: 71
na odwrocie dedykacja: ZAWSZE/
TYLKO/UŚMIECH/DLA/CIEBIE/
NAJDROŻSZA poniżej przecież 
temu panu/dobrze patrzy z oczu…/
Autoportret/1971 rysunek

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

65
Zbigniew Pronaszko

(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Portret mężczyzny, 1941 r.

ołówek, papier, 22 × 20 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Z Pronaszko/941

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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66
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Motyw z Arco S. Marco, 1905 r.

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

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja:  2 000 – 3 000 zł

67
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Dachy Krakowa, 1898 r.

czarna kredka, papier jasnoszary, 
30,5 × 23 cm w świetle passe-partout
napis autorski p. d.: 12 czerwiec/– 98.

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja:  2 000 – 3 000 zł
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68
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Scena we wnętrzu, rozmowa 
mężczyzn, 1937 r.

ołówek, papier, 16 × 20 cm 
w świetle passe-partout

data ołówkiem l. d.: 30/III 1937

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja:  2 000 – 3 000 zł

69
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Podcienia, 1907 r. (?)

ołówek, papier, 15,2 × 19,2 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja:  2 000 – 3 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. 
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, 
Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną 
farbą o równomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. 
Już wówczas artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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71
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice postaci chłopca, głowy 
mężczyzny, (praca dwustronna), 1922 r.

ołówek, papier, 28 × 19 cm w świetle passe-partout
napis p. d.: Lwów 16/II.1922
na odwrocie: szkic chłopca, kobiety  
oraz rysunek satyryczny

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

70
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Stajenny czyszczący konia, szkic konia 
(praca dwustronna), 1922 r.

ołówek, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie: głowa chłopca wsparta  
na jego prawej ręce

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 1 000 – 2 000 zł
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Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.

72
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkic konia, głowy kobiecej, 
praca dwustronna

ołówek, papier, 19 × 29 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na odwrocie: KAROLMAY
na odwrocie szkice: siedzącego kowboja, 
psa, kelnera, centaura

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 1 000 – 2 000 zł
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73
Artur Markowicz
(1872 Kraków –1934 tamże)

W poczekalni, 1 ćw. XX w

ołówek, papier, 16 × 27 cm 
w świetle passe-partout

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

Studiował w krakowskiej SSP m.in. u Jana Matejki, a następnie w Monachium i w Paryżu. 
Malował głównie pastelami – pejzaże, portrety, wnętrza, a przede wszystkim sceny rodzajowe 
z żydowskiej dzielnicy Krakowa. Kolekcje obrazów Markowicza znajdują się w Muzeum 
Narodowym i Muzeum Historycznym w Krakowie oraz Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie. Wiele jego prac jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów w Stanach 
Zjednoczonych i Izraelu.
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74
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Portret mężczyzny, 1946 r.

ołówek, papier, 17,5 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Maja/Sztokholm 46

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

75
Tadeusz 

Rybkowski
(1848 Kielce – 

1926 Lwów)

Pejzaż

akwarela, papier, 
12 × 18 cm  

w świetle  
passe-partout

sygn. l. d.: 
TRybkowski

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja:  
1 000 – 2 000 zł

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, 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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76
Józef Czajkowski
(1872 Warszawa – 
1947 tamże)

Cmentarz, 1903 r.

litografia barwna, papier, 
50 × 35,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. na kamieniu l. d.: 
Józef Czajkowski/1903

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

Starszy brat Stanisława Czajkowskiego, również malarza. Od 1891 roku studiował w Akademii 
w Monachium, następnie w Académie Julian w Paryżu oraz w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. 
W latach 1894–1895 podjął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a także na Politechnice, 
gdzie studiował architekturę. Współzałożyciel Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” i „Ładu”. Był 
członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Współorganizator wydziału architektury w krakowskiej 
ASP, której był również wykładowcą. Wykładał również w Wilnie oraz w Warszawie w SSP. Czajkowski 
malował pejzaże, portrety i sceny rodzajowe. W jego twórczości pobrzmiewa wpływ Jana Stanisławskego. 
Artysta stosował swobodną kompozycję oraz spokojna współgrająca ze sobą kolorystyka. Swoje prace 
artysta prezentował na wystawach krajowych i zagranicznych. Poza malarstwem zajmował się również 
projektowaniem wnętrz, mebli, tkanin, witraży oraz grafiką.
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77
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Oblubienica (Sulamitka)

sangwina, papier, 44,5 × 59,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l.d.: P.STACHIEWICZ
na odwrocie nalepka z Salonu  
Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja:  9 000 – 12 000 zł

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, 
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.
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78
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Wesołego Alleluja!, 1941 r.

akwarela, tusz, papier, 14 × 10 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi: 
Lengren 1941

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Tymona Nie-
siołowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami jako ilustrator, z czego największy 
rozgłos przyniosła mu kreacja profesora Filutka i jego wiernego towarzysza psa Filusia dla 
tygodnika „Przekrój” (1948–2003). Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu 
prasowego.
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79
Jerzy Skarżyński
(1924 Kraków – 2004 tamże)

Erotyk

akwarela, tusz, papier, 21 × 16 cm 
(wymiar kompozycji), 22,5 × 23 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: J. Skarżyński

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

Malarz, scenograf teatralny i filmowy, autor ilustracji do książek, pedagog. Studia rozpoczął 
w 1941 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. W latach 1948–1958 był scenografem w Teatrze Lalki i Aktora Groteska 
w Krakowie, a od 1958 w krakowskim Teatrze Starym. Od 1970 był pedagogiem na 
krakowskiej ASP oraz profesorem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Należał 
do II Grupy Krakowskiej, formacji młodych artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora. 
Obrazy Jerzego Skarżyńskiego znajdują się m.in. w Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest 
twórcą ogromnej ilości ilustracji książkowych, a także ilustracji prasowych. Współpracował 
z tygodnikiem „Przekrój”. Projektował plakaty filmowe, teatralne i kabaretowe, a także 
okazjonalne, np. na I Festiwal Muzyki Jazzowej w Sopocie w 1956. Na 1. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1974 Jerzy Skarżyński otrzymał nagrodę za scenografię 
do filmu Sanatorium pod Klepsydrą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2000) i Złotym Krzyżem Zasługi.
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80
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Lektor

ołówek, papier, 6 × 6 cm

cena wywoławcza: 850 zł •
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

81
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

W kościele

ołówek, papier, 9 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 850 zł •
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

82
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

Portret mężczyzny w kapeluszu

akwarela, ołówek, papier, 14,5 × 9 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie pieczęć: NIKIFOR MATEJKO 
|ARTYSTA MALARZ |KRYNICA-WIEŚ

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja:  2 500 – 3 500 zł
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83
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Portret mężczyzny

kredki, papier, 9 × 9 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie pieczęć: NIKIFOR MATEJKO 
|ARTYSTA MALARZ |KRYNICA-WIEŚ 

i odręcznie 10 200 zł

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 000 – 1 300 zł

84
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Ukrzyżowanie

kredki, papier, 17 × 11 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek 
cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace 
powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa 
ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kred-
kami, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, 
okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał 
ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie 
obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie 
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał 
niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. Zauważony 
w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indy-
widualnej wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 
r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. Jego prace były wy-
stawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, 
Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 
roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną 
wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum 
w Krynicy.
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85
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Nad morzem

akwarela, papier, 35 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H.Baranowski

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 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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86
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Sopot Wyścigi, 1951 r.

akwarela, ołówek, papier, 
43 × 50,5 cm

sygn. i dat. l. d.: 
BrzoskoWłady. 51.

Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956”, 8–31 grudnia 

2016, poz. 26

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

87
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Sieci rybackie

ołówek, papier, 24 × 34 cm 
w świetle passe-partout

Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956”, 8–31 grudnia 

2016, poz. 16

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

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 30. podjął studia w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie 
przebywał w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce marynistycznej. W 1956 r. 
wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz 
sceny rodzajowe. Poza malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas 
Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków 
upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. 
Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.
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88
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Holownik

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
32,5 × 48 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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89
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

W porcie

akwarela, gwasz, papier, 31 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Suchanek

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

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce 
pejzażowej. Wiele podróżował, malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki stały się tematem 
licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.

91
Władysław 
Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Widok na 
morze, 1971 r.

akwarela, papier, 
36,5 × 53 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
W. Serafin 1971 
(ołówkiem)

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
estymacja:  
3 000 – 4 000 zł

90
Władysław 
Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Słoneczniki

akwarela, 
gwasz, papier, 
28,5 × 39,5 cm 
w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
estymacja:  
3 000 – 4 000 zł
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W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął 
studia architektoniczne w tamtejszej Wyższej Szkole 
Technicznej oraz naukę malarstwa w pracowni A. von 
Brandisa. Już w 1912 r. odbyła się indywidualna wystawa 
jego prac w gdańskiej Katowni. W latach 1915–18 kon-
tynuował naukę w Berlinie w pracowni Lovisa Corintha, 
zgłębiając tajniki impresjonizmu. Od roku 1921 regular-
nie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie 
zaowocowały wzbogaceniem środków artystycznych oraz 
uwrażliwieniem na kolor, co widoczne było szczególnie 
w pejzażach i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często 
podejmowanym przez artystę tematem. Widoki gdańskich 
uliczek utrwalał on także w technice pastelu. Poza nimi 
chętnie malował martwe natury, kwiaty i owoce. Przy 
użyciu środków impresjonistycznych wykonywał również 
portrety. Znaczna część dorobku artystycznego Chlebow-
skiego uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej.

92
Erwin Czerwenka

(1887 Czerniowice- 1970 Kraków)

W ogrodzie, 1920 r.

akwarela, papier, 34,5 × 25 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Erwin Czerwenka/920.

na odwrocie pozostałości nalepki  
z krakowskiej wystawy

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

93
Stanisław Chlebowski

(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Kosiarz

akwarela, papier, 24 × 29 cm 
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: St. Chlebowski (19)65 (?)

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

W latach 1905–1910 studiował w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie pod kierunkiem L. Wyczołkowskiego, 
T. Axentowicza, S. Unierzyskiego i W. Weissa. W latach 
1913–1930 uczył rysunku w krakowskich gimnazjach. 
Malował pejzaże, portrety i martwe natury. Projektował 
rownież witraże. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz 
w warszawskim TZSP. Ponadto, w roku 1928, prezentował 
swoje prace wspolnie z Z. Stryjeńską, zaś w 1934 uczest-
niczył w wystawie „Wojciech Weiss i jego uczniowie”.
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20. Tout est grand chez les rois 
21. Marie-Madeleine 
22. L'amante du Christ
23. Feuille de vigne
24. La messe de Guide 
25. Viol et prostitution 
26. Le maillot
27. Les jeunes France 
28. Les diaboliques 
29. Coquetterie au miroir
30. Jeune homme 
31. La femme et la mort
32. Confidence 
33. La bergère 
34. La mère aux satyrions 
35.  Les exercices de dévotion de 

Mr. Henri Roch
36. Mademoiselle de Maupin 
37. Le bonheur dans le crime 
38. La sirène 
39. Les cabotinages de l'amour
40. Document sur l'impuissance d'aimer
41. A coeur perdu 
42. Curieuse

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

94
Félicien Joseph Victor Rops 
(1833 Namur – 1898 Essonnes)

Teka erotyków (Das erotische 
Werk des Felicien Ropes), 1905 r.

heligrafia, papier, 44 × 32 cm  
(wymiar teki)

Kompleta teka 42 erotycznych grafik, 
wydanych prywatnym nakładem w 1905 
roku. Egzemplarz numer 323 (z 500). 

Spis prac: 
  1. Initiation sentimentale 
  2. La croix 
  3. Entre-acte
  4. Holocauste 
  5. La bonne hollandaise 
  6. Etude 
  7. La femme au pantin
  8. L'amour de Satan 
  9. Au pays des féminies 
10. La volupté 
11. Evocation 
12. De castitate 
13. Joujou 
14. Vengeance d'une femme 
15. Phantasies
16. Indolence 
17. Théâtre gaillard
18. Appel au peuple 
19. Masques modernes 

Grafik belgijskiego pochodzenia, przedstawi-
ciel symbolizmu. Od 1853 roku studiował 
na uniwersytecie w Brukseli. Posługiwał 
się technikami m.in. akwaforty i akwatinty, 
których był popularyzatorem. Był współ-
założycielem powstałej w 1868 Société 
Libre des Beaux-Arts. Tworzył ilustracje do 
dzieł takich pisarzy jak: Théophile Gautier, 
Alfred de Musset, Stéphane Mallarmé, 
Jules Amédée Barbey d’Aurevilly, Joséphin 
Péladan, Octave Uzanne.

8. 10. 36.
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38.9. 39.

11. 29.

26.23.22.

12.
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Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. W 1910 roku 
krótko kształcił się w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium. Znaczący 
wpływ na charakter jego twórczości wywarł niemiecki ekspresjonizm, z którym artysta zetknął 
się podczas pobytu w Berlinie w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, twórczość swoją prezentował m. in. 
na łamach czasopisma „Zdrój”. Posługiwał się głównie linorytem.

95
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Topole IV

linoryt, papier, 21 × 16,5 cm 
(odcisk płyty), 29,5 × 21 cm 
(wymiary arkusza), 
sygn. na płycie p. d.: SS
opisany ołówkiem l. d.: 5/20 poni-
żej „Topole IV”/linoryt, 1920 oraz 
p. d.: pieczątka artysty: STEFAN 
SZMAJ/1893–1970
odbitka z pracowni Stanisława 
Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana 
w: „Graficzny warsztat ekspresjo-
nisty. Linoryty i rysunki Stefana 
Szmaja (1893–1970)”, Poznań, 
Galeria Piekary 2014, s. 101.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja:  2 000  – 2 500 zł
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96
Stefan Szmaj

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Bożek I

linoryt, papier, 12,8 × 8,4 cm (odcisk 
płyty), 30 × 21 cm (wymiar arkusza)

sygn. na kamieniu: S/S
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: StSzmaj60

u dołu ołówkiem: Bożek I poniżej linoryt

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

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

97
Stefan Szmaj

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Św. Sebastian

linoryt, papier, 18,5 × 13,5 cm (odcisk 
płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar arkusza)

sygn. na kamieniu p. d.: SS
u dołu ołówkiem: 10/20 poniżej 

Św. Sebastian/linoryt, 1917 oraz p. d.: 
pieczątka artysty

odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w:
„Graficzny warsztat ekspresjonisty. 
Linoryty i rysunki Stefana Szmaja 

(1893–1970)”, Poznań, Galeria Piekary 
2014, s. 77.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył 
ukończywszy studia w 1909 r. na krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał w zarządzie 
Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz Towarzystwa Artystów 
Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach organizowa-
nych przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś 
pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce 
w 1931 r. w warszawskim Salonie prowadzonym przez 
Czesława Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował 
stanowisko profesora na krakowskiej ASP.

98
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

Na skraju lasu

litografia, papier, 
33,5 × 23,5 cm 
(odcisk płyty),
35,5 × 26,5 cm 
(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
400 zł
estymacja: 
600 – 800 zł

99
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Sosna na zboczu

litografia, papier, 39,5 × 27,5 cm (odcisk płyty),
45,5 × 33 cm (wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 800 zł
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100
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Uliczka

grafika, papier, 24,5 × 22,5 cm  
(odcisk płyty),

32,5 × 29,5 cm (wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 800 zł

101
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Zimowy pejzaż

litografia, papier, 32,5 × 24,5 cm  
(odcisk płyty),

36,5 × 28,5 cm (wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 800 zł
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102
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1956)

Gdańsk – Żuraw

litografia, papier, 22 × 17 cm  
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel opisany l. d.

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 800 zł

103
Berthold Hellingrath
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Widok z mostu przy  
ul. Korzennej na kościół  
św. Katarzyny, przed 1925 r.

akwaforta, papier, 16 × 10,8 cm 
(odcisk), 22,5 × 17 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem. p. d.: B.Hellingrath

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 700 – 1 200 zł

Malarz i rytownik niemieckiego pochodzenia, z mistrzowską wprawą 
posługujący się techniką akwaforty, w której realizował temat widoków 
miejskich. Po ukończeniu Szkoły Rzemieślniczej w Gdańsku, udał 
się na studia do Drezna, gdzie w latach 1899–1905 studiował na 
tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Edukację kontynuował w Paryżu 
i Monachium. Prace Hellingratha przedstawiające architekturę Gdańska, 
Elbląga, Torunia, Grudziądza, Malborka i Królewca, by wymienić 
tylko kilka najczęściej pojawiających się miast w twórczości artysty, 
były wielokrotnie reprodukowane na pocztówkach, przynosząc mu 
stały dochód. W 1925 r. Hellingrath otrzymał posadę pedagoga na 
Politechnice w Hanowerze, gdzie po kilku latach został mianowany 
profesorem. W czasie II wojny światowej spora część dorobku artysty 
została rozproszona lub uległa zniszczeniu.
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104
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Gdańsk – Katownia

akwaforta, papier, 10 × 8 cm (odcisk płyty),  
13 × 11 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel  
opisany l. d.: Danzig

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 800 zł

105
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Widok na Bramę Wyżynną

litografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.

cena wywoławcza: 300 zł 
estymacja: 500 – 600 zł

106
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Stary Młyn – Gdańsk

litografia, papier, 19 × 29,5 cm
sygn. p. d.: Suchanek  

(na kamieniu)

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 600 – 800 zł
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107
Władysław Zakrzewski
(1903 Pakość – 1944 Kraków)

Dziedziniec Collegium Maius

akwaforta, papier, 23,5 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: ZW, l. d. ołówkiem: Kraków

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja:  300 – 400 zł 108

Artysta nieokreślony
(XX w.)

Deszcz

grafika, papier, 21 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: (nieczytelnie)
opisany l. d.: Deszcz

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja:  300 – 400 zł

109
A.Pruszkowska
(XX w.)

Manifestacja

grafika, papier, 23,5 × 16 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: a. Pruszkowska

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja:  800 – 900 zł
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110
Feliks 

Jabłczyński
(1865 – 1928 

Warszawa)

Plac Zamkowy

ceratoryt, papier, 
24,5 × 32 cm 

w świetle  
passe-partout,

sygn. ołówkiem l. d.: 
F. Jabłczyński oraz  

p. d.: Plac Zamkowy

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja:  
1000 – 1 500 zł

111
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 
1956)

Malbork

akwaforta, papier, 
30,5 × 40 cm 
(odcisk płyty),  
49 × 70 cm 

w świetle oprawy
sygn. ołówkiem 

p. d.: Paul Kreisel 
w l. d. opisany: 

Marienburg/Orginal/
Radierung

cena wywoławcza: 
250 zł •

estymacja:   
400 – 500 zł

Malarz i grafik. Studiował rysunek i grafikę w Gdańskiej Szkole Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbeshule), a później malarstwo w Akademii 
w Królewcu w latach 1912–14 i 1918–20 u R. Pfeiffera, H. Wolffa i A. Degenera. Odbył podróże artystyczne do Rosji i Włoch. Mieszkał 
i pracował w Gdańsku. Tworzył pejzaże i sceny rodzajowe. Po II wojnie światowej przeniósł się do Schleswig-Holstein i zamieszkał w Bad 
Schwartau, jednak tematyce gdańskiej pozostał wierny do końca życia. Malował również widoki Królewca i Szczecina. Grafiki Kreisela są 
w zbiorach Fine Arts Museum w San Francisco.



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej.

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (19) SZTUKA DAWNA 

12 października (sobota) 2019, godz. 17.00 • Sopot • ul. Boh Monte Cassino 43
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



AUKCJA 
VARIA (32)Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

16 PAŹDZIERNIKA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Lampa figuralna, Pacyków, pocz. XX w.
fajans szkliwiony, dekorowany podszkliwnie, wys. 55,5 cm



26 PAŹDZIERNIKA 2019
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków – 2011 tamże), Pejzaż. Wisła w Tyńcu, 1972, olej, płótno, 91,5 × 120,5 cm



13 LISTOPADA 2019, GODZ. 19.00
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



Katarzyna Kołtan, Serena, 2019,  
tempera żółtkowa, płyta,  
100 × 110 cm

17 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 30 LISTOPADA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT



30 LISTOPADA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Bolesław Biegas (1877–1954), Taniec huraganu, 1927 r., olej, deska, 60 × 75 cm, sygn. u dołu: B.Biegas 
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

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

 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

ADLER JANKIEL  20

ATTESLANDER ZOFIA  61

BARANOWSKI HENRYK 85

BEREZOWSKA MAJA  74

BERLEWI HENRYK  19

BRANDT JÓZEF  5, 6

BRZOSKO WŁADYSŁAW  86, 87

CHLEBOWSKI STANISŁAW  93

CYBIS JAN  40

CZAJKOWSKI JÓZEF  76

CZERWENKA ERWIN  92

EPSTEIN HENRYK  33, 37, 38

FABIJAŃSKI STANISŁAW  55, 56, 57

FAŁAT JULIAN  3, 8

GÓRSKI STANISŁAW  53

GUMOWSKI JAN KANTY  105

HAYDEN HENRYK  35

HELLINGRATH BERTHOLD  103

HOFMAN WLASTIMIL  49, 50, 51, 52

JABŁCZYŃSKI FELIKS  110

KAMOCKI STANISŁAW  66, 67, 68, 69

KATZ (ZW. MANÉ-KATZ) EMMANUEL  21, 36

 

KISLING MOJŻESZ  18

KŁOSOWSKI KAROL  60

KONARSKI MARIAN MARZYN  64

KOSSAK KAROL  70, 71, 72

KREISEL PAUL  102, 104, 111

KRYNICKI NIKIFOR  80, 81, 82, 83, 84

LENGREN ZBIGNIEW  78

MALCZEWSKI JACEK  13, 26, 27

MALCZEWSKI RAFAŁ  25, 29

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  42, 43, 44

MARCOUSSIS LOUIS  17

MARKOWICZ ARTUR  73

MEHOFFER JÓZEF  10, 11, 12

MENKES ZYGMUNT  16, 24

MOKWA MARIAN  45, 46, 88

Nieokreślony malarz (XIX/XX w.)  63

Nieokreślony artysta (XX w.)  108

OLPIŃSKI JAN KAZIMIERZ  31

PRONASZKO ZBIGNIEW  65

PRUSZKOWSKA A.  109

ROPS FÉLICIEN JOSEPH VICTOR  94

ROZWADOWSKI ZYGMUNT  9

  

RYBKOWSKI TADEUSZ  75

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  41

RZEPIŃSKI CZESŁAW  32

SERAFIN WŁADYSŁAW  90, 91

SICHULSKI KAZIMIERZ  28

SKARŻYŃSKI JERZY  79

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  30

STACHIEWICZ PIOTR  58, 77

SUCHANEK ANTONI   89, 106

SZMAJ STEFAN  95, 96 ,97

SZUKALSKI STANISŁAW  14

SZWARC STANISŁAW  98, 99, 100, 101

TONDOS STANISŁAW   59

UZIEMBŁO HENRYK   54

WEISS WOJCIECH  34, 39

WITKIEWICZ STANISŁAW I.    2, 7

WOŁKOWSKI K.   62

WYCZÓŁKOWSKI LEON   47, 48

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ   4

WYSPIAŃSKI STANISŁAW   1

ZAK EUGENIUSZ  15, 22, 23

ZAKRZEWSKI WŁADYSŁAW   107

I okładka, poz. 2 – Stanisław I. Witkiewicz, Portret Zofii Maleckiej, V 1927 r.

II okładka, poz. 28 – Kazimierz Sichulski, Jesień, przed 1906 r. (fragment)

III okładka, poz. 7 – Stanisław I. Witkiewicz, Portret mężczyzny, X 1926 r.

IV okładka, poz. 1 –Stanisław Wyspiański, Pejzaż krakowski, l. 1900–1906 r.
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