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1
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary sur Mer)

Pejzaż z Sanary, 1925 r.

olej, płótno, 27,5 × 41,8 cm
sygn. p. d.: Kisling

Pochodzenie:
– kolekcja Florenta Felsa, Paryż;
–  kolekcja Madame Page, Paryż (nabyty 

ok. 1985 r.)
– kolekcja Michael’a Ibre’a, Paryż
–  dom aukcyjny Sotheby’s, Londyn 

(czerwiec 2006)
– kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowany:
–  Kisling 1891–1953, katalog raisonné, 

tekst Jean Dutourd, red. Jean Kisling, 
t. 3, Landshut 1995, poz. 80, s. 324 (il.)

–  Mistrzowie École de Paris. Villa la Fleur, 
tekst Artur Winiarski, Warszawa 2016, 
s. 95 (il.)

cena wywoławcza: 160 000 zł •
estymacja: 220 000 – 280 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak 
np. pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła jego 
artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom w Sanary-
-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo francuskie 
za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny światowej został 
oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał uciekać do Stanów 
Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między Sanary-sur-Mer a Paryż. 
Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga.
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Obraz znajdował się w rękach francuskiego 
krytyka artystycznego i publicysty Florenta 
Felsa (1891-1977), który był związany ze 
środowiskiem Ecole de Paris. Fels promował 
wywodzących się stamtąd artystów, w tym 
również Kislinga, który sportretował pisarza 
w 1927 r. jako „JEUNE HOMME AUX LU-
NETTES” („Młody mężczyzna w okularach”, 
olej, płótno, 55 x 46 cm). 

„(…) Dla p. M. Kislinga świat cały jest jedną 
plastyczną materią, złożoną z brył barwnych 
i światła. Malowanie w tych warunkach 
staje się źródłem niewyczerpanych rozkoszy. 
Cieszy się on każdym zdziebełkiem trawy 
i kwiatkiem, każdym załamaniem gruntu 
i każdą chmurką pierzastą, a wszystko to 
dokładnie, z precyzją oddaje.”
E. Woroniecki, Polacy w Salonie Tuilleryjskim, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, półr. II, s. 603. 

„(…) Kisling bynajmniej nie jest zwykłym 
wirtuozem, który powtarza w każdym swym 
obrazie problemat uprzednio rozwiązany. Dla 
niego każde nowe dzieło jest wstąpieniem 
w świat nieznany, który po raz pierwszy 
odkrywa. Malowanie jasne czy ciemne! To 
nie ma znaczenia. Rzecz najważniejsza – aby 
malarstwo było polichromiczne, a malarstwo 
Kislinga jest nim w najwyższym stopniu. 
Bardzo dodatnim faktem jest i to, że artysta 
nasz nie używa więcej kolorów dopełniają-
cych, że zmienia swoją paletę, i że, obojętny 
z całą świadomością na efekty oświetlenia, 
czerpie z głębi samego siebie koloryt najlepiej 
wyrażający jego własną myśl plastyczną.”

W. George, Sylwety artystyczne. Kisling, 
„Pani” 1924, nr 10/11, s. 20. 





2
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Martwa natura z owocami, 
przed 1939 r.

olej, płótno, 65 × 55 cm
sygn. p. d.: Menkes
na odwrocie na płótnie stempel 
paryskiego wytwórcy podobrazi Lucien 
Lefebvre-Foinet, na krośnie fragment na-
lepki z nazwiskiem: Dr. And Mrs. Harold 
Gollon/3728 Winterbourne (…)

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 75 000 – 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, który on uważa za najbardziej istotny, wyznacza osobisty 
styl artysty. Czystość i bezpośredniość tego języka jest miarą, według której można dopiero 
oceniać dzieło sztuki.”

Zygmunt Menkes, cyt. za: Sigmund Menkes 1896–1986,  
Lipert Gallery, Nowy Jork 1993, s. 19
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3
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż z domem wśród drzew, 
ok. 1930 r.

olej, płótno, 38 × 52 cm
sygn. p. d.: Hayden

Reprodukowany:
„Henri Hayden. Mistrzowie École de 
Paris”, katalog wystawy, tekst Artur Wi-
niarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
Warszawa 2013, s. 65.

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

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

„Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej pejzaży (…). 
U artysty, wychowanego od młodych lat na plenerach, a także ceniącego sobie letnie wyjazdy 
do Bretanii, musiało nieuchronnie dojść do przełamania impasu związanego z kubistycznym 
rygorem narzuconym przez mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami [mowa o wczesnym 
mecenasie artysty, Rosenbergu]. (…) W zetknięciu z pejzażem Południa artysta doszedł do 
bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że podczas prób malowania z natury utraciłem 
potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością próby odzyskania owej wrażliwości 
musiały mieć początek w pozbyciu się wszelkiej stylizacji, w której artysta narzuca własną 
wizję, czerpiąc z niej tylko to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena miała skupić się 
głównie na funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury i pokora malarska mogły 
pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. (…) Już pierwsze pejzaże 
z Cassis z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do klasycznej formuły przedstawieniowej”.

Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53

10 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





4
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Krakow)

Malarz i modelka (na drabinie), 
1904 r.

olej, tektura, 40,5 × 32,5 cm
sygn. p. g.: J. Malczewski/1904. 

na odwrocie zatarty stempel „Reim i Spółka” 
(krakowska firma sprzedająca materiały 
malarskie, działająca na przełomie XIX 
i XX wieku) oraz fragmenty etykiety handlu 
materiałów „Pod czarnym psem”, Kraków, 
Rynek Gł. 37, Linia A-B).

Proweniencja:
Kolekcja Władysława Szafera (1886–1970), 
polskiego botanika, profesora a w latach 
w latach 1936–1938 rektora Uniwersytetu 
Jagielońskiego. Dyrektor krakowskiego 
Ogrodu Botanicznego, wieloletni dyrektor 
Instytutu Botaniki UJ.
Kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

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

Motyw drabiny wielokrotnie powtarzał się w twórczości Jacka Malczewskiego, w tym w ta-
kich symbolicznych dziełach jak „Błędne koło”. Sam artysta często portretował się na tle 
drabiny lub umiejscawiał na jej stopniach swoich modeli. W oferowanym w katalogu szkicu 
malarskim artysta najprawdopodobniej przedstawił swoją ukochaną muzę Marię Balową, 
która pozowała artyście do wielu kompozycji. Wskazują na to podobieństwa w sylwecie, 
jak również czas powstania studium. W latach 1902–1905 Malczewski był wielokrotnie 
zapraszamy przez Balową na plenery do Tuligłów (D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. 
Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego” Lublin 2008, s. 243). W tym okresie dochodzi 
również do zintensyfikowania uczuć między kochankami:

A stopa Twoja ta długa ta cienka
Z członkami palców wysmukłych korony
Koniec każdego ja[k] drobna wisienka
Co w sadach do słońca płoną.

Wiersz Jacka Malczewskiego poświęcony Marii Balowej (cyt. za D. Kudelska, „Dukt 
pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego” Lublin 2008, s. 264. 
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5
Władysław Czachórski
(1850 Lublin – 1911 Monachium)

Zaproszenie, 1897 r.

olej, płótno dublowane, 48,3 × 71,1 cm
sygn. i dat. p. g.: Czachórski 1897
na krośnie nalepka z filadelfijskiej galerii 
sztuki

Proweniencja:
– McClees Galleries, Filadelfia
– kolekcja Alfreda E. Burk, Filadel-
fia, ok. 1910
– Sotheby’s Nowy Jork, 19th Century 
European Art, 4 października 2010 r.
– kolekcja prywatna, Polska 

Reprodukowany:
19th Century European Art, Sotheby’s, 
Nowy Jork [katalog aukcji] 4 października 
2010 r., poz. 34, str. 61

Wybrana literatura:
H. Piątkowski, Władysław Czachórski, 
Monografie Artystyczne Tom XI, Warszawa 
1927,
A. Melbechowska-Luty, Czachórski Wła-
dysław, w: Słownik artystów polskich, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, T. I, 
s. 383 
Władysław Czachórski 1850–1911 
w dziewięćdziesiątą rocznicę śmierci artysty. 
Katalog wystawy [teksty L. Lameński, D. 
Kubacka], Muzeum Lubelskie, Lublin 2001
W. Jaroszyński, Władysława Czachórskiego 
żywot i sprawy, Lublin 2004

cena wywoławcza: 840 000 zł
estymacja: 1 000 000 – 1 200 000 zł

Jeden z najwybitniejszych malarzy „szkoły monachijskiej”. W latach 1866-1867 studiował u R.Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 
następnie w 1868 roku  w Dreźnie (Kunstakademie Dresden) a  w latach 1869-1873 na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, którą 
ukończył odznaczony wielkiem srebrnym medalem. W latach 1874-77 wyjeżdżał do Włoch, Francji i Polski. Od 1879 osiadł w Monachium 
gdzie utrzymywał własną pracownię.  Był honorowym profesorem monachijskiej akademii sztuki oraz członkiem Akademii Sztuki (Akademie 
der Künste) w Berlinie. W 1893 roku został odznaczony bawarskim Orderem Św. Michała (Bayerischer Michaelsorden). Malował sceny  
inspirowane literaturą i historią a także przedstawieniami szekspirowskimi – za obraz „Aktorzy przed Hamletem” z 1875 został odznaczony 
złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium. Jednak największy sukces przyniosły mu naturalistyczne wizerunki 
kobiet szatach na tle bogato wyposażonych wnętrz, które przedstawiał z fotograficzną dokładnością: „Te damy z niedbałą miękką gracją 
wtulone w bujające się fotele, połysk atłasów, prawdziwe koronki i stare tkane złotem brokaty ich sukien, biżuteria i kwiaty swobodnie 
trzymane w dłoni – to wszystko malować i znów na nowo malować, w niewiele różniących się, ale pełnych wdzięku wariantach, było dla 
tego artysty zadaniem i przyjemnością jego życia” (Alex Blum, Władysław Czachórski [w:], Halina Stępień, Artyści polscy w środowisku 
monachijskim w latach 1828–1914, PAN Kraków, s. 91). Jego obrazy szczególnie cenił książę regent Bawarii Luitpold Karol Józef Wilhelm 
Wittelsbach (1821 – 1912).

Prezentowany obraz jest jednym z najlepszych obrazów pędzla Władysława Czachórskiego. 
Został namalowany w 1897 roku u szczytu sławy malarza. Jego wizerunki kobiet w atłasowych 
połyskujących sukniach zdobyły oszałamiające uznanie wśród krytyków i monachijskiego 
środowiska artystycznego. Jego pracownię regularnie odwiedzał książę regent Luitpold 
Karol Józef Wilhelm Wittelsbach (1821–1912) a Czachórski wielokrotnie był zapraszany 
na obiady do księcia, które kończyły się towarzyskim paleniem cygar w gabinecie regenta. 
Jego obrazy były rozchwytywane, a wiele z nich trafiło do kolekcji księcia. Zdarzało się, iż 
Czachórski powracał do swoich najlepszych realizacji dopracowując szczegóły bądź szukając 
nowych rozwiązań kompozycyjnych jak np. obraz Czy chcesz różę? z 1879 r. (ze zbiorów 
Lwowskiej Galerii Sztuki, wym. 95 × 123 cm) powtórzył w innej kompozycji z tego samego 
roku z kolekcji prywatnej (olej, płótno, 66 × 52,2 cm ). Znany  jest również analogiczny 
wariant „Zaproszenia” z 1896 roku (w: Old Master&19th Paintings Drawings&Waterco-
lours, Christie, Londyn, 07.07.2010, poz. 285, s. 154). O jego dążeniu do doskonałości 
pisano: „Z nieskończoną starannością zagłębiał się w przedmiocie swoich obrazów, ciągle 
nie dość zadowolony ze swej pracy. Jeśli już nie duchowa postawa, to respekt wobec 
natury, radość świata i przedmiotów, a także niezmordowana sumienność zbliżały go do 
mistrzów niderladzkich, których dzieła były mu niedoścignionym pierwowzorem. Nie było 
żadnej kokieterii w jego płynnych, swobodnych pociągnięciach pędzla, które przy całej 
pewności, zachowywały subtelną świeżość. Dążył do doskonałej jedności formy i koloru, 
a wychodząc zawsze od najdokładniejszego, szczegółowego opanowania formy, gardził 
w swym niezależnym mistrzostwie wszystkimi tanimi, wizualnymi efektami. Charakteryzo-
wała go radość świadomego smakowania przy wyborze motywu, który zawsze odpowiadał 
poważnej wytworności jego własnej osobowości. Miał klasę i elegancję nierozdzielną ze 
swą osobowością nie tylko artystyczną. Polak, w którym było coś z Francuza, przemawiał 
z jego dojrzałych, samodzielnych obrazów, od momentu znalezienia siebie i własnego stylu”.

 Alex Braun [1911], Władysław Czachórski [w:], Halina Stępień, Artyści polscy 
w środowisku monachijskim w latach 1828–1914, PAN Kraków, s. 91).
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„Jako malarz, Czachórski ma prawo 
do nazwy mistrza, był nim bowiem 
istotnie. Poza tym wyrafinowanym 
wirtuozem pendzla, poza malarzem, 
w którego twórczości odbijał się cały 
dorobek zdobytej przez ludzkość 
w dziedzinie techniki malarskiej 
kultury, stał wielki artysta, odczu-
wający na swój sposób i wzniosłe 
zadania sztuki, i piękno natury 
w jej najszlachetniejszych obja-
wach. Władysław Czachórski zmarł 
w pełni sił żywotnych, u szczytu 
sławy, powodzenia, w pełni rozrostu 
swej bogatej w wyniki działalności. 
Z jego ubytkiem opustoszało miejsce 
odosobnione w malarstwie polskiem, 
które on właśnie zagranicą podniósł 
do znaczenia pierwszorzędnego. 
Nie pozostawił naśladowców, gdyż 
sztuka jego była zbyt subtelna, zbyt 
oderwana od chwili, aby mieć mogła 
prozelitów. Tem lepiej: nic niema 
groźniejszego dla sławy artysty, jak 
bezrozumni epigoni, popularyzujący 
jego tendencje niezdarnem naśladow-
nictwem. W Czachórskim człowiek 
kojarzył się z artystą nierozdzielnym 
węzłem. Znając człowieka, rozumiało 
się wyraz jego twórczości. Żył sztuką 
– a w jego pojęciu sztuka identyfiko-
wała się z pojęciem piękna, a piękno 
z dobrem, dobro zaś z prawdą... 
Kochał więc sztukę w jej rozlicznych 
przejawach, uważając swą pracownię 
za świątynię a siebie za kapłana idei, 
której się poświęcił”. 

Henryk Piątkowski, Władysław 
Czachórski, Monografje artystyczne, 

t. XI, Warszawa  1927 r. , s. 7.





6
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Modelka między woźnymi 
Akademii

olej, płótno, 61 × 39,3 cm

Pochodzenie:
–  Karol Bołoz – Antoniewicz, Lwów 

(przynajmniej do 1926 r.)
–  Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany
–  Wystawa jubileuszowa Jacka Malczew-

skiego, Towarzystwo Sztuk Pięknych we 
Lwowie, Pałac Sztuki, maj – czerwiec, 
1926 r. (wg domniemania p. Agnieszki 
Ławniczakowej):

Opisany:
Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Mal-
czewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych we Lwowie, Pałac Sztuki, Lwów 
maj-czerwiec 1926, s. 46, poz. 189.

Do obrazu dołączona ekspertyza p. Agnieszki 
Ławniczakowej z 1991 r.

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

„Ciało dziewczyny w tonach szaro-liliowo-różowawych, modelowane jasnymi impastami 
kremowo-różowych świateł, rysuje się wyraziście, sprężystym kształtem na zielonkawoszarym 
tle. Głowę jej wieńczą gładko upięte brązowe włosy. Postument białoszary ze szmaragdową 
zielenią wokół stóp. Ciała mężczyzn w granatowych czapkach malowan(ych) tonami ugru, 
brudnego różu i odcieni szaroliliowych. Koźle nogi brunatne z ciemno żółtymi światłami. 
Podłoga od ściany oddzielona wąskim pasem żółcieni. Obraz malowany lekko, na pograniczu 
formy szkicowej, partiami cienko, laserunkowo, partiami impastem z wykorzystaniem 
charakterystycznej dla Malczewskiego dynamiki rysunku i wibracji krótkich, określających 
bryłę świateł.”

(fragment ekspertyzy p. Agnieszki Ławniczakowej z 1991 r.)
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Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Taniec huraganu, 1927 r.

olej, sklejka, 60 × 75,5 cm
sygn. p. d.: B. Biegas
na odwrocie papierowa nalepka z nu-
merem inwentaryzacyjnym artysty 394 
(3 napisana odręcznie), poniżej tytuł pracy 
ołówkiem, Taniec/huraganu/1927 oraz 
nalepka z maszynopisem z opisem pracy 
w języku francuskim: BIEGAS 1927/NO 
394 H/B (5)/60X75, 5 cms/Dance de 
l`Ouragan

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

Rzeźbiarz i malarz. Studia rzeźbiarskie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 
w pracowniach K. Laszczki oraz A. Dauna. W 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo 
uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się 
z polskim środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego. Artysta zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. 
W późniejszych latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. 
W okresie paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego 
dorobku była twórczość literacka oraz malarska. Artysta zaczął malować za namową 
Stanisława Wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Następnie, artysta 
w swej malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle 
malarskie. Ogromną popularność przyniosły mu jego portrety, z specyficznymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Inspirował się również sztuką Arnolda 
Böcklin`a oraz Gustava Moreau. Charakterystyczne dla malarskiej twórczości Biegasa są 
kompozycje nokturnów, utrzymane w niemalże mistycznej atmosferze, z charakterystycznym 
ukazaniem postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie.

Z początkiem lat 20. XX wieku Bolesław Biegas maluje cały cykl obrazów o symbolicznym 
i zmysłowym wydźwięku zatytułowany Mistyka nieskończoności. Było to swoiste oddanie 
hołdu onirycznej twórczości Arnolda Böcklina, ale też orientalnym mitologiom, które były 
ogromną inspiracją dla Biegasa. Kompozycje z tej serii to sceny utrzymane w mistycznej, 
niemalże teatralnej atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach czerni i granatów, 
z osobliwym ukazaniem postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie. Obrazy z tego cyklu 
artysta zaprezentował na wystawach w latach 1925 i 1929 odpowiednio w galerii André 
Seligmann oraz w 1929 w Galerii Bernheim-Jeune.

O wystawie z 1925 roku tak pisał poeta Gustave Kahn:
„W majestatycznej urodzie nocnego nieba, ogromna ściana ciemnoniebieskiej emalii usianej 
wyciszonymi gwiazdami czy też nieba wieczornego, którego błękit pogłębia się w falach, 
pozbawionych materii w tej słabnącej jasności, pod niebem ubarwionym ogniem zachodzą-
cego słońca i jakby ustrojonym niezwykłym odlotem wielkich ptaków z purpury, szmaragdów, 
szafirów — skały, wyspa medytacji obsadzona wysokimi cyprysami i zamkami z sennych 
marzeń. (…) Dzisiaj prezentuje nam, w formie 40 obrazów wyłącznie na temat mistycznej 
nocy, z architekturą o formach ludzkich, którą jego artyzm czyni wiarygodną, piękny poemat 
medytacji wielkiego samotnika. (…) Biegas jest malarzem literackim. Co nie przeszkadza 
solidności jego malarskiego rzemiosła. Lecz, aby namalować sen, wypracował on sobie 
odpowiedni warsztat, który był mu potrzebny, by przeciwstawić wzajemnie gęstości i płynności 
swoich wizji, ziem ze smukłymi cyprysami, malowanych w blasku dnia i o świcie, które 
bledną by stać się samym tylko kolorem w nokturnach, rozwiewają się na kształt obłoku.” 

Gustave Kahn, Boleslas Biegas. Les Nuits Mystiques, [w:] Exposition des Ouvres de 
Charles Hetherington le Célèbre Peintre Américain et de Boleslas Biegas Peintre Polonais, 

Paris, Galerie André Seligmann 1925, ss. 12–14
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Pokazując znowu w 1929 r. Mistykę nie-
skończoności, Biegas skupił się tym razem 
na przedstawieniu na obrazach swojego 
zainteresowania tańcem, wprowadził ele-
menty mitologiczne, namalował pary nagich 
młodych ludzi. Prezentowany w katalogu 
aukcyjnym obraz „Taniec huraganu”, da-
towany na około 1927 rok, jest idealnym 
przykładem obrazu z tego właśnie cyklu. Oto 
z mrocznej scenerii, z cieniami cyprysów 
w tle, wyłaniają się smukłe postaci tańczą-
cych zmysłowo kobiet, odzianych jedynie 
w kolorowe kamienie. Obie ich postaci 
wygięte są ni to pozach wschodnich tańców, 
ni to szybują w rytm podmuchu wiatru.
Jan Dars we wstępie do katalogu wystawy 
akcentował oniryczny charakter owych dzieł:
„(…) ta sama fascynacja przyciąga nas raz 
w kierunku feerycznych pałaców o twarzach 
rodem z ikon, raz w kierunku młodych ludzi, 
żywych kwiatów, zaczarowanych jezior. 
Spoza nich, Bolesław Biegas wydaje się 
być czymś w rodzaju wielkiego nawigatora 
snu, czy Sindbada Żeglarza.” (Jan Dars 
[w:] Bolesław Biegas 1877–1954, rzeźba, 
malarstwo, Płock 1997, s. 46)

„Znany rzeźbiarz p. B. Biegas nie porzucił 
wcale pędzla. Cykl jego głęboko przemy-
ślanych obrazów (…) przenosi nas do 
królestwa snu. (…) U Biegasa przyroda 
harmonijnie współistnieje z człowiekiem 
i jego dziełem. Świat widzialny przeistacza 
się w ciąg mistycznych symboli płynących 
z serca artysty. (…) Obrazy, odznaczające 
się poruszającą siłą wyrazu, przepełnia 
atmosfera snu i głębokiej intymności. Wy-
dobyciu prostych efektów świetlnych sprzyja 
wyrazisty rysunek i kompozycja. [...].”

E. Woroniecki, EArt polonais d Paris. 
M. B. Biegas chez A. Seligmann,  

„La Pologne politique, economique, littera-
ire et artistique” 1925, półr. II, s. 866–86
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Madonna, lata 20-te XX w.

olej, sklejka, 55 × 52 cm
sygn. p. d.: Wlastimil/Hofmann

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 25 000 – 45 000 zł

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

W twórczości Hofmana stale obecny jest motyw Madonny. Pierwsze realizacje 
pojawiły się bardzo wcześnie, bo już w 1904 r., niedługo po ukończeniu przez 
artystę studiów w paryskiej École des Beaux-Arts (B. Czajkowski, Portret 
z pamięci, Wrocław 1971, s. 97). Przedstawienia te cechuje swoista dla 
Hofmana desakralizacja poprzez zastąpienie ikonografii Matki Boskiej motywem 
świeckiej kobiety, chłopki, pozującej w tej roli, w czym można dopatrzeć 
się analogii z działaniami Caravaggia. Madonny Hofmana są spracowane, 
czasem zatroskane, o nostalgicznym wyrazie twarzy, odziane w proste szaty 
i owinięte chustami, w ramionach tulą dzieci. Intencje malarza polegające na 
chęci ukazania filozofii życia kobiety, jej uczuć i charakteru pod pretekstem 
realizacji tego tematu malarskiego nie spotkały się z entuzjastycznym odbiorem 
na rodzimym gruncie. Obrazom zarzucano zbyt mało wyrazistą religijność, 
w przeciwieństwie do klasycznych realizacji motywu Santa Conversazione. 
Z zupełnie odwrotnym przyjęciem Madonny spotkały się za granicą, gdzie 
tamtejsza krytyka artystyczna traktowała Madonny Hofmana z dużym zainte-
resowaniem. Momentem zwrotnym była zorganizowana w 1907 r. w Wiedniu 
wystawa pod hasłem: „Sub tuum praesidium confugimus, Santa Dei Genitrix”:

„Staję się popularny. Madonny poprzez Wiedeń, a poprzednio i Monachium 
docierają do Paryża, Amsterdamu, Rzymu, Berlina i – Krakowa. Włóczą się 
z wystawy na wystawę. Sukces jest tym większy, że w Wiedniu „króluje” secesja 
i ekspresjonizm, a ja nie byłem i nie jestem w całym tego słowa znaczenia ani 
secesjonistą ani ekspresjonistą”. (B. Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław 
1971, s. 97). Z artystą kontaktują się prywatne galerie proponujące zorga-
nizowanie wystaw połączonych ze sprzedażą. W Wiedniu Madonny stają się 
tak „rozchwytywane”, że po żadnej z ekspozycji nie wracają już z powrotem 
w ręce artysty. 

Oferowana w katalogu Madonna pochodzi z okresu, gdy styl malarski Hofmana 
był już w pełni dojrzały i ukształtowany. Sportretowana kobieta na wzór Matki 
Boskiej Eleusy przechyla policzek w kierunku główki złotowłosego dziecka. 
Z obrazu emanuje uczucie matczynej troski i ciepła.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Boży śpiewak, lata 20-te XX w.

olej, sklejka, 50 × 35 cm
sygn. p. d.: Wlastimil Hofman
na odwrocie zapiski dotyczące pochodze-
nia obrazu: Sprzedał/Jan Kurek/Kraków/
Bronowice Małe/No 378/Boży śpiewak/
adres/Profesor Vlastimił/Hofman/Kraków/
ul. Spadzista/willa własna

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

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

„Jestem malarzem myśli i przeżyć”
Wlastimil Hofman

Hofman był człowiekiem głęboko wierzącym, stąd też obrazy o tematyce 
religijnej były szczególnie bliskie artyście, stanowią najważniejszą część jego 
twórczości. „Spowiedź” (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) stała 
się jego najsłynniejszym obrazem, który w 1921 roku poruszył paryską krytykę 
i 8 czerwca otrzymał najwyższe uznanie i odznaczenie, a Hofman członkostwo 
w Societe Nationale de Beaux Arts w Paryżu (jako drugi Polak po mieszkającej 
w Paryżu Boznańskiej) (za: B. Czajkowski, Portret z pamięci, wyd. Ossolińskich 
1971, s. 126). Hofman swoje artystyczne credo określił jako „służbę Bogu” . 
W swoich pamiętnikach napisał: „Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy, 
naokoło zetknięcia się ducha ludzkiego z Bogiem [...] modlitwa ducha i ciała to 
najwyższe objawy ludzkie, najdogodniejsze do przedstawiania w sztuce (Pamiętnik 
artysty z 27 VII 1915 r. cyt. za E. Wolniewicz-Mierzwińska, Wlastimil Hofman – 
twórczość do roku 1939, w: Dzieła czy kicze, red. E. Grabska, T.S. Jaroszewski, 
Warszawa 1981, s. 390, p). „Przekonuję się coraz więcej, że dno mojej duszy 
jest religijne, więc dno sztuki mej powinienem związać z duchem chrześcijańskiej 
sztuki średniowiecznej (Pamiętnik, 23 VIII 1923). Artysta wielokrotnie pisał 
o potrzebie i misji religijnego malarstwa: „Doszedłem do przekonania że wielki 
i poważny temat zmusza niejako sam przez się do monumentalnego wyrażania 
się w jak najprostszy sposób, dlatego będę się starał jak najczęściej, o ile można, 
odrzucać rodzajowe tematy, które nie prowadzą artysty na takie wyżyny stylu 
i wybierać tematy poważne i wielkie już w sobie. Ewangeliczny styl ważny jest 
w obrazie” (Pamiętnik, 10 III 1914). W Ilustrowanym Kurierze Codziennym 
z 28 września 1925 czytamy, iż „Hofman jeśli sięgnie po pierwiastek religijny, to 
wydobędzie z duszy szeroką skalę najgłębszego, a szczerego uczucia ”. Największą 
wartością artystyczną jego dzieł jest siła i napięcie w wydobywaniu wyrazu jako 
odpowiednika bogatej skali uczuć ludzkich”. Stanisław Przybyszewski nazwał 
Hofmana „polskim Fra Angelico” a Bunikiewicz napisał, iż „jego obrazy stanowią 
najdoskonalszy wyraz polskiego chrześcijanizmu w plastyce” (W. Bunikiewicz, 
Wlastimil Hofman (w 25-lecie twórczości). Wystawa w Salonie Garlińskiego, 
„Bluszcz” 1928, nr 17, s. 12). 
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Akt, lata 20-te XX w.

olej, sklejka, 65,5 × 54 cm
sygn. p. d.: Wlastimil Hofman
na odwrocie szkic aktu

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

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

Na rynku dzieł sztuki pojawiają się niekiedy szkicowe akty pędzla Hofmana, będące studiami 
anatomicznymi wykonywanymi podczas warsztatowych wprawek. Rzadkością są natomiast 
akty, które jako pełnoprawny gatunek malarski, są w pełni ukończonymi realizacjami ma-
larskimi. Sam artysta z rozbawieniem wspomina anegdotę z zajęć z Jackiem Malczewskim 
podczas swoich pierwszych zmagań z tematem aktu:
„Po dwóch tygodniach teorii – niespodzianka. Malczewski zaprosił na zajęcia do pracowni 
modelkę. Młoda, pełna naturalności dziewczyna – temat szkicu. Ma dopiero naście lat. 
Siada tyłem do Sali w pozycji lekko przygarbionej. Na plecach rozrzuca długie, jasne włosy, 
które utrudniają właściwe uchwyceni figury, wydłużają proporcje. Każdy stara się oddać 
ją jak najlepiej, aby ściągnąć na siebie możliwie szybko uwagę profesora. Pracuję pilnie, 
z dużym pietyzmem, ba… nabożeństwem, ale nie jestem z siebie zadowolony. Szkic jest 
suchy, drętwy. „Praktykantka” siedzi sztywno, nie promieniuje życiem. Patrzę na profesora, 
który przystanął w pobliżu – i poruszam z niezadowoleniem głową. Podchodzi. Obejmuje 
mnie w pół i… zagląda mi w oczy. Panuje pełne skrępowania milczenie. Patrzy potem na 
karton. Nie krzyczy, nie mędrkuje. Uśmiecha się przyjaźnie i zauważa: „Starannie to wszystko 
wyrysowałeś, ale spojrzyj… ona siedzi niedobrze na d…., a przecież jest młoda, tęskni za 
życiem. Proszę odwrócić karton i posadzić ją jeszcze raz od nowa”. Wykonuję polecenie. 
Kilka pociągnięć węglem i osiągam cel. Profesor cały czas mnie obserwuje, jak pracuję 
i stwierdza: „Dobrze, dobrze! ”. (B. Czajkowski, „Portret z pamięcią”, Wrocław 1971).
Oferowany w katalogu „Akt” jest już w pełni dopracowanym i skończonym dziełem. Por-
tretowana przez Hofmana kobieta ujęta została w luźnej, „otwartej” pozie, zachęcającej do 
konfrontacji. W młodym ciele ukazana została witalność i afirmacja życia. Być może pod 
postacią kobiety artysta zawarł swoistą personifikację Wiosny, na co wskazywałyby kwiatowe 
atrybuty i odznaczająca się na tle burzowego nieba świetlista karnacja postaci.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret budowniczego 
krakowskiego Józefa Pakiesa, 
1896 r.

olej, płótno, 81, 8 × 56,5 cm
sygn. i dat. l. g.: [18]96 JMalczewski

Sportretowany to Józef Pakies (1858–1923), 
budowniczy i architekt związany z Krako-
wem, projektował m.in. kamienicę Pollerów 
przy ul. Szpitalnej 32 w Krakowie. 

W zbiorach Muzeum Narodowego w Krako-
wie znajduje się fotografia prezentowanego 
obrazu wykonanego przez Amalie Krieger, 
która była zaprzyjaźniona z Malczewskim.
Informacja dzięki Urszuli Kozakowskiej-Za-
ucha (kustosz w Dziale Sztuki Nowoczesnej 
w Muzeum Narodowym w Krakowie).

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 220 000 – 250 000 zł

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

„Głowa ludzka, wyraz ludzkiej twarzy, staje się nie tylko, jak dawniej, zasadniczym 
składnikiem, ale dominującym motywem twórczości. Jest tak zarówno w portretach, 
jak i w innych kompozycjach, gdzie zawsze ze szczególnym naciskiem i mistrzostwem 
opracowuje Malczewski głowy. Ich ruch, nachylenie, grymas, spojrzenie, to główne 
środki wypowiedzenia myśli artystycznej.”

A. Heydel, Jacek Malczewski: człowiek i artysta, 1933, s. 156–157. 

„W wielowątkowej i symbolicznie niezwykle skomplikowanej twórczości Jacka Malczew-
skiego pierwszoplanową rolę odgrywał człowiek oraz jego los, jemu też dedykowane były 
wszystkie niemal kompozycje artysty. Stąd takie bogactwo portretów, których pozostawił 
setki, podobnie jak dziesiątki autoportretów oraz kryptoportretów, będących specy-
ficznymi studiami psychologicznymi. Sportretował Malczewski cały niemal krakowski 
parnas intelektualny: literatów, dziennikarzy, aktorów, kolekcjonerów, artystów, a także 
wiele osobistości urzędowych, lekarzy, przyjaciół. Oczywiście malował też portrety na 
zamówienie, lecz zdecydowanie największą wartość artystyczną oraz psychologiczną 
mają wizerunki osób, z którymi był zaprzyjaźniony.” 

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Jacek Malczewski.  
Życie i twórczość. [b.m.] 2015, s. 55. 

„To w portretach właśnie najpełniej pokazana jest niezwykła osobowość i wyobraźnia 
artysty. Malczewski najczęściej przedstawiał modela w popiersiu lub półpostaci, 
zbliżonego do pierwszego planu. Wiernie oddawał wygląd zewnętrzny, trafnie określał 
charakterystyczne cechy, rysy twarzy, gesty modela. Twarze różnych osób, choć bardzo 
indywidualne, cechuje w jego obrazach charakterystyczne zamyślenie, jakieś zapatrzenie 
w siebie, zasłuchanie we własne myśli, zadziwienie otaczającym światem”.

Z.K. Posiadała, Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 2014, s. 19. 
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Capri, 1929 r.

olej, płótno, 51 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: Capri 
1929/F.M.Wygrzywalski

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K.Marra 
i L Hetericha) oraz 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.

„Bywałemu we Włoszech artyście nieobcy był widok 
żywiołu morskiego. Znalazło to odzwierciedlenie 
w serii czystych pejzaży morskich. (…). Artysta był 
mistrzem kreowania na obrazie iluzji przezroczystości 
wody morskiej. Tylko w przybliżeniu możemy dociec, 
jakimi środkami uzyskiwał tak spektakularny efekt. 
Może tajemnica leży w indywidualnym doborze 
odcienia dwóch ulubionych barw: szmaragdowej 
i szafirowej, albo w sposobie ich nałożenia — od cien-
kiej, transparentnej warstwy, po grubszą, kryjącą, albo 
też w precyzyjnym nakładaniu impastów o różnym 
stopniu substancjonalności, czasami przyjmujących 
formę nitkowatych, rwących się smużek, innym razem 
gęstej, białej pasty.” 

„Nad ciepłym morzem. Feliks Michał  
Wygrzywalski”, Centralne Muzeum Morskie, 

Gdańsk 2013, s. 10
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Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż, 1917 r.

olej, płótno, 59 × 78 cm
sygn. i dat. l. d.: M. G. Wywiórski 1917 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić 
dwa okresy stylistyczne. Pierwszy z wyraźnymi wpły-
wami twórczości Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-
-Kowalskiego, do których pracowni artysta uczęszczał 
podczas swoich studiów w Monachium. W tym 
czasie powstały kompozycje, dla których inspiracją były 
wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz. Owocem 
tych licznych wojaży były sceny rodzajowe, przedstawia-
jące miejscowych, Tatarów, Kozaków, czy Czerkiesów. 
Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować kompozycje 
wyłącznie pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy 
Michała Gorstkina-Wywiórskiego świadczy o jego silnej 
wrażliwości przekładającej się na doskonałą percepcję 
otaczającej go rzeczywistości.

„…malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa 
dokładnej obserwacji, sprawności warsztatowej, 
wypracowanych rozwiązań formalnych i salonowej 
elegancji. (…) Wywiórski był zdecydowanie malarzem 
naturalistą, który jedynie od czasu do czasu pozwalał 
sobie na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany, 
nie improwizował. (…) Przyrodę darzył szacunkiem. 
Kolorem posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał 
kontrastów”. „Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin 
Wywiórski”, katalog III wystawy z cyklu „Polscy artyści 
o morzu”, Gdańsk 2005, s. 14.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Zosi Malczewskiej, 1922 r.

olej, tektura, 58 × 45 cm
sygn. i dat. p.g.: JMalczewski 1922
na odwrocie pieczęć kolekcji Krzysztofa 
Malczewskiego

Proweniencja:
Kolekcja wnuka Jacka Malczewskiego – 
Krzysztofa 
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 35 000 – 55 000 zł

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

Twórczość Jacka Malczewskiego to nie tylko symboliczne oraz 
martyrologiczne kompozycje. W dorobku artysty odnaleźć można 
również realizacje pełniące funkcję swoistej kroniki rodzinnej. Mal-
czewski chętnie portretował swoje dzieci, Rafała i Julię na różnych 
etapach życia. W przypadku oferowanego szkicu malarskiego, artysta 
postanowił uwiecznić swoją wnuczkę, Zofię Malczewską, córkę 
Rafała ze związku z Bronisławą Dziadosz. Dziewczynka urodziła się 
w kwietniu 1921 r. (D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. Biografia 
intelektualna Jacka Malczewskiego, Lublin 2008, s. 225). i była 
siostrą Krzysztofa Malczewskiego, z którego kolekcji pochodzi 
oferowane studium. Rodzina pieszczotliwie nazywała Zofię „Hipcią” 
(„Jacek i Rafał Malczewscy”, Radom 2014, s. 257). W kolekcji 
Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się obraz Rafała 
Malczewskiego, na którym widnieją starsza już Zosia i jej brat Krzyś. 

Rafał Malczewski, „Portret Krzysia i Zosi”, ok. 1923, olej, tektura, 70 × 99 cm 
(repr.: „Jacek i Rafał Malczewscy”, Radom 2014, s. 274–275).
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Heinrich Zügel
(1850 Murhardt – 1941 Monachium)

Trzy owce, 1872 r.

olej, płótno dublowane, 78 × 100 cm
sygn. i dat. środkowy dół: H.Zügel1872.

Pochodzenie:
– kolekcja dra Georga Schäfera

Reprodukowany i opisywany:
–  G. Biermann, Heinrich von Zügel, Biele-

feld/Leipzig 1910, s. 17, nr 20;
–  G. Biermann, Heinrich von Zügel, Bielefeld 

1911, s. 6, nr 13;
–  E. Rohnert, Heinrich von Zügel. Malerle-

ben, Berlin 1941, s. 33, nr 1;
–  H. W. Keiser, Die Thiermaler Heinrich von 

Zügel zum 90. Geburstag des Künstlers 
[w:] „Die Kunst im Deutschen Reich”, 
Monachium 1941, s. 22–27, il. s. 23

–  E. Diem, Heinrich von Zügel. Leben, 
Schaffen, Werk, Recklinghausen 1975, 
s. 58. nr 75.

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Jeden z najwybitniejszych niemieckich malarzy animalistów. W latach 1867–69 studiował 
w Kunstschule w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej u A. Braitha. Naukę 
kontynuował w Paryżu, Holandii i Belgii. Wiele wystawiał, otrzymując liczne medale i nagrody 
na międzynarodowych wystawach sztuki. W latach 1895–1922 był profesorem w Akademii 
monachijskiej. Obecnie jego dzieła zdobią największe kolekcje muzealne.

Prezentowany obraz wchodził w skład zbiorów sztuki dra Georga Schäfera (1896–1975). 
Trzon kolekcji stanowiło malarstwo niemieckie z lat 1780–1925, prezentujące takie nurty jak 
późne rokoko, klasycyzm, romantyzm, realizm, secesję oraz impresjonizm. Pod koniec lat 90. 
XX w., dzięki staraniom spadkobierców spuścizny po Georgu Schäferze, w jego rodzinnym 
mieście Schweinfurt utworzono muzeum prezentujące owoce jego wieloletniej pasji. Instytucja 
jest otwarta dla zwiedzających od 2000 roku. Kolekcja Georga Schäfera była udostępniana 
publicznie w mniejszej skali już w latach 60. XX w. podczas ekspozycji w Germańskim 
Muzeum Narodowym w Norymberdze oraz na zamku Laxenburg pod Wiedniem.

„Niniejszy obraz powstał w 1872 roku i przynależy do wczesnego okresu twórczości Zügla, gdy  
krystalizowały się jego zainteresowania. Dzieło wyróżnia się swobodą wykonania, odsłaniając 
w pełni ukształtowany już warsztat malarski. Figuruje ono w jednej z pierwszych monografii 
artysty (por. G. Biermann, Heinrich von Zügel, Bielfeld und Leipzig 1911, s. 6). W jego 
twórczości wyróżnia się kilka okresów, najwcześniejszy i trwający aż do końca XIX wieku, 
nosi nazwę „Schaffenperiode” („okresu owiec”), artysta bowiem z wielkim znawstwem 
i upodobaniem podejmował ten właśnie temat. Powstały wówczas jego najsłynniejsze 
kompozycje malarskie i rysunkowe, z tamtego czasu pochodzi też jego wielka popularność. 
Stylistycznie malarstwo Zügla wiąże się realizmem, aczkolwiek artysta czerpał też wiele 
z tradycji animalistyki czasów nowożytnych. Niezwykle ważna, dla jego artystycznej formacji, 
stała się podróż do Paryża, a następnie do Holandii i Belgii w końcu lat osiemdziesiątych, 
gdzie zaznajomił się twórczością E. Verboeckhovena, A. von Mauvego i J. H. L. Haasa. 
Utwierdził się wówczas w swych poglądach artystycznych i w dokonanym wyborze.” 

(z opinii p. Iwony Danielewicz)
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Obrazy Heinricha von Zügla były wystawiane 
podczas Wielkiej Wystawy Sztuki Niemieckiej (Die 
Große Deutsche Kunstausstellung) w Monachium 
osiągając ceny średnio 2 000 – 3 000 reichsmarek 
za małe i średnie formaty. Zügel był obok artystów 
takich, jak Hans Thoma, Franz von Stuck I Carl 
Spitzweg jednym z ulubionych malarzy Hitlera. 
Podczas pierwszej edycji Wielkiej Wystawy Sztuki 
Niemieckiej w 1937 r. Hitler zakupił obraz artysty 
zatytułowany „Steiermark” (180 x 244 cm) ofe-
rując za dzieło niezwykle wysoką sumę 30 000 
reichsmarek (I. Schlenker, Hitler’s Salon. Die 
Große Deutsche Kunstausstellung at the Haus 
der Deutschen Kunst in Munich 1937–1944, 
Bern 2007, s. 201).

Oferowany w katalogu obraz przedstawia grupę 
owiec, odwzorowaną z werystyczną dokładnością 
oraz z doskonałą znajomością anatomii zwierząt. 
Heinrich von Zügel korzystając z zawodowego 
doświadczenia weterynaryjnego w mistrzowski 
sposób potrafił oddać charakter portretowanych 
zwierząt. Obraz utrzymany jest ciepłej, złocistej 
kolorystyce, a same owce zakomponowane w nie-
oczywistym, dużym skrócie perspektywicznym, co 
podkreśla duże umiejętności warsztatowe artysty. 
Efekt głębi potęguje modelowanie sylwet zwierząt 
przy użyciu silnego światłocienia. Obraz Zügla jest 
przykładem malarstwa rodzajowego utrzymanego 
w duchu realizmu w jego najlepszym wydaniu. 
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Ludwik Gędłek
(1847 Kraków – 1904 Wiedeń)

Targ koński

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

cena wywoławcza: 58 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

W latach 1861–72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w Akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa 
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie 
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu, 
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie 
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Nie strzelać!, 1928 r.

olej, płótno, 46 × 59 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1928

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

Drużbowie, ok. 1910 r.

olej, płótno, 76 × 65 cm
sygn. l. d.: W. KOSSAK

Analogiczna praca reprodukowana w:
Kazimierz Olszański, Wojciech Kossak, 
Ossolineum 1990, il. 274

Obraz reprodukowany na barwnej pocztów-
ce Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich 
w Krakowie (druk Zakłady Graficzne 
„Akropol”).

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

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

Szeroka spuścizna artystyczna Wojciecha Kossaka obejmuje oprócz malarstwa batalistyczno-
-historycznego, także liczne egzemplifikacje scen rodzajowych. Niezależnie od gatunku, 
wspólnym mianownikiem dla zdecydowanej większości kompozycji jest obecność konia, 
jako ulubionego motywu malarskiego artysty. Nie inaczej jest w przypadku oferowanego 
na aukcji obrazu, przedstawiającego drużbów przed karczmą. Praca ta została zreprodu-
kowana i ukazała się nakładem Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, które 
zajmowało się propagowaniem polskości poprzez popularyzowanie twórczości rodzimych 
artystów. Analogiczna, późniejsza i mniejsza kompozycja znajduje się w zbiorach Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa (por. Kossakowie, Sopot 2016, s. 155, 195 [kat. wyst.]). 
Uwieczniony na prezentowanym obrazie motyw spożywania piwa przez sportretowane 
postaci znajdzie niejako kontynuację w kompozycji z 1929 r. przedstawiającej kawalerzystę 
z butelką złocistego trunku. Realizacja została wykonana na zlecenie kampanii reklamowej 
browaru w Zwierzyńcu i była rozpowszechniona w formie plakatów.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Przejście przez las, 1919 r. 

olej, deska mahoniowa, 58 × 47 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak 1919
na odwrocie owalna pieczęć ze składu 
materiałów malarskich R. Aleksandrowicz 
z Krakowa, u; Basztowa 12

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

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

Siedzący mężczyzna, 1919 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
41,5 × 33 cm
sygn. l. d.: Wojciech Kossak/19

Według przekazu ustnego, przedstawiony 
na obrazie mężczyzna to prawdopodobnie 
goniec z restauracji Hawełka w Krakowie

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

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

Spotkanie na drodze

olej, tektura, 50 × 69 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie dwukrotny stempel po-
twierdzający autentyczność: Stwierdzam 
autentycz/ność tego obrazu/Jerzy Kossak 
oraz pieczęć herbowa Kossaków 

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

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

Dziewczyna i ułan, przed 1930 r.

olej, tektura, 49,5 × 75 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak, powyżej 
dedykacja: Drogiej Pani Helenie w dniu/
imienin 1930

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

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

Święty Hubert

olej, tektura, 33 × 54 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie na papierowej nalepce 
okrągła pieczęć Jerzy Kossak Kraków Plac 
Kossaka 4

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

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

Wesele krakowskie

olej, tektura, 50,5 × 73 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

na odwrocie stempel potwierdzający
autentyczność: Stwierdzam
autentycz/ność tego obrazu/Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 22 000 – 30 000 zł

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

Zaloty, 1929 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
27 × 22 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1929

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

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

Ucieczka bachmata arabskiego 
przez pustynię, 1942 r.

olej, tektura, 34 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1942

na odwrocie stempel potwierdzający
autentyczność: Stwierdzam
autentycz/ność tego obrazu/Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Zygmunt Józefczyk
(1881 Kraków – 1966)

Przy wozie, 1919 r.

olej, tektura, 65 × 97,5 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Z. Józefczyk/1919

cena wywoławcza: 23 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Na przełomie lat 1909/1910 uczył się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uczniem 
Leona Wyczółkowskiego. Studia odbył również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje prace 
parokrotnie prezentował w Warszawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Od 1933 r. 
był członkiem ZZPAP. Niemalże stałym elementem jego prac stanowi sylwetka konia. Artysta 
z wielkim znawstwem i zamiłowaniem ukazywał sylwetki tych pięknych zwierząt w wiejskich 
scenach rodzajowych z zaprzęgami czy sannami. Prace Józefczyka nalezą do zbiorów m.in. 
warszawskiego Muzeum Narodowego
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Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Pędem! 1931 r.

olej, płótno, 66 × 116 cm
sygn. i dat. l. d.: Cz. Wasilewski 1931/
Warszawa

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Dwie trojki na śniegu

olej, płótno naklejone na tekturę, 
48 × 96 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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Leonard Winterowski
(1868 Kraków – 1927)

Ułani przy studni, 1925 r.

olej, tektura, 47 × 70 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Leonard Winterowski/
Warszawa 1925
na odwrocie dedykacja z 1926 r., oraz 
pieczęć St. Piorunkiewicz/Warszawa 
Miodowa 9/telefon 17–86.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

W latach 1895–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
L. Loefflera, później u T. Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace 
szkolne. Kształcił się także w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego. 
Debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w roku 1897. Wystawiał także we Lwowie, 
Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz-
-korespondent wojenny. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej 
twórczości malował portrety, architekturę, nastrojowe pejzaże i sceny rodzajowe. Wszystkie 
jego malarskie kompozycje zachwycały doborem barw i odarnieniem wszelkich detali. Później 
tworzył obrazy batalistyczne, najchętniej epizody z wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystywał 
przy tym własne szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej.
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Malarz nieokreślony
XIX w.

Kozak na koniu

olej, blacha, 41,5 × 33 cm
na blasze odcisk cyrylicą

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł
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32
Zygmunt Ajdukiewicz 
(1861 Witkowice – 1917 Wiedeń)

Scena rodzajowa, 1896 r.

olej, tektura, 42 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: Zygmunt Ajdukiewicz/
(1) 896

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Jego stryjecznym bratem był Tadeusz Ajdukiewicz, również malarz. Jego nauka malarstwa 
rozpoczęła się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie 
studiował w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1880–1882. Studia uzupełniał 
jeszcze w Monachium w okresie 1883–1885. W 1885 roku już na stałe zamieszkał w Wied-
niu, gdzie został malarzem wiedeńskiego dworu oraz arystokracji. Poza portretami Ajdukiewicz 
malował również sceny rodzajowe, mniejszych formatów, zachwycające w oddaniu wszelkich 
detali. W czasie pobytu w Wiedniu artysta zaczął zwracać się ku większym kompozycjom, 
w których bardzo często wykorzystywał motyw konia. Wtedy pojawiały się obrazy historyczne 
oraz sceny z jarmarków, sann, polowań, czy też wojskowe epizody. Był autorem całego cyklu 
obrazów z ukazaniem historii Złotego Runa w wiedeńskim pałacu cesarskim. Swoje prace 
wystawiał w TPSP w Krakowie, w TZSP w Warszawie, w Wiedniu, Lwowie, Monachium, 
Berlinie. Otrzymał w 1891 roku na wystawie w Wiedniu wielki złoty medal. W tym samym 
roku został wyróżniony w Berlinie medalem II klasy.

W twórczości Zygmunta Ajdukiewicza pojawiają się liczne przedstawienia, które zostały 
wykonane przez artystę w technice en grisaille. Utrzymane w szarej, monochromatycznej 
palecie barw kompozycje zachwycającą swoją trójwymiarowością, oddaniem szczegółów, 
mistrzowskim operowaniem światłocienia i kunsztem rysunku. Dzięki tej technice potem te 
reliefowe przedstawienia z łatwością były adaptowane przez grafików do przełożenia ich na 
techniki graficzne. Ajdukiewicz bardzo chętnie sięgał zarówno po motywy z dzieł polskiej 
literatury, jak na przykład „Potopu” Sienkiewicza, czy „Pana Tadeusza” Mickiewicza, czy 
sceny związane z polską historią (sceny z życia Tadeusza Kościuszki z 1891 roku). Również 
o dużym ładunku narracyjnym i realistycznym rysunkiem charakteryzują się sceny rodzajowe, 
ukazujące zwykłe życie na wsiach, czego przykładem jest prezentowany na aukcji obraz.
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33
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Zwierciadełko

olej, płyta malarska, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: W.Wodzinowski
na odwrocie odręczny napis: Dr Jezierski/
Gniezno

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.
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34
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Podwórko

olej, płótno, 75 × 102 cm
sygn. p. d.: STANISŁAW CZAJKOWSKI

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

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głownie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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35
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Dzieci

olej, płótno, 33,5 × 51 cm
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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36
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Pejzaż z zamkami Czorsztyn 
i Niedzica

olej, płótno, 25 × 35 cm w świetle ramy
sygn. u dołu: Ign. Pienkowski

Wystawiany:
„Ignacy Pieńkowski (1877–1948).Malarz 
z Podlasia”, Muzeum Rolnictwa im. Ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 18 czerw-
ca – 18 sierpnia 2018 r.

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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37
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Tryptyk z aniołami

olej, płótno na tekturze, 10 × 30,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

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

„Nie wierzę w sztuce w żadne przepisy i recepty. Treść, uczucie, barwa, rysunek – synteza 
tego stanowi dopiero o dziele, o jego wartości. W sztuce jest tylko indywidualność, którą 
następcy, uczniowie, przez początkowe naśladownictwo przetwarzają pozornie na kierunek. 
Prawdziwe dzieło sztuki musi być – najszczerszą spowiedzią”. 

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,  
Wlastimil Hofman [1881–1970], Warszawa 2007
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38
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Krakowiak z papierosem

olej, sklejka, 25 cm x 34 cm
sygn. l. d.: Wlastimil/Hofman

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

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

„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne 
życie. Można z niej bez trudu odczytać wszystko: mądrość, głu-
potę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję, tęsknotę, nędzę 
i dostatek”.

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik, Walstimil 
Hofman (1881–1970), Warszawa 2007, s. 34.
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39
Iwan Trusz 
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż z cyprysami

olej, sklejka, 30,5 × 38 cm
sygn. p. d.: Iwan Trusz

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

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

„Artysta wędrował po słonecznych Włoszech w poszukiwaniu świeżych pomysłów. Odnajdował nowe 
tematy, motywy, i dla każdego z nich miał inną niepowtarzalna nutę”. Był to malarz który „konsekwentnie 
pokazuje swoje możliwości w operowaniu kolorem, i który niestrudzenie eksperymentował z kolorytem 
i oświetleniem. Przejawiając taki kunszt, rzetelnie pracuje nad kompozycją dzieła”. 

„Nie zawsze artysta znajduje w naturze gotowy krajobraz, nie zawsze jest taki fragment pejzażu, że 
z niego należy tylko coś usunąć lub podkreślić – często bywa tak, że na krajobraz trzeba złożyć więcej 
motywów, zebranych w różnych miejscach. Artysta zbiera wtedy niezbędne szkice z natury i komponuje 
z nich jedną organiczna całość w domu, w pracowni. Takim szlakiem idzie się, kiedy artysta chce 
wybrać materiał do jakiejś idei obmyślonej z góry. Krajobraz stworzony drogą kompozycji posiada 
więcej treści od przypadkiem znalezionego”

Oksana Biła, Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza, [katalog wystawy],  
PGS Sopot 2011, s. 14, 19
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40
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zimowy pejzaż z rzeką

olej, tektura, 49,5 × 70 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy, 1931 r.

olej, tektura, 33 × 51,5 cm
sygn. i dat. p. d.: WIKTOR 
KORECKI/1931

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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42
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Kościółek, 1909 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
26,5 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: Teodr. Grott/909.

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym ze szczególnym 
upodobaniem kwiaty, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się przy 
tym różnymi technikami.
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Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Góralka

olej, płótno, 80 × 58 cm
sygn. i dat. p. d.: AKozakiewicz/192 (..)

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 24 000 zł

Początkowo uczył się u Maksymiliana Cerchy, następnie naukę kontynuował w Krakowie 
w SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w akade-
mii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. Następnie wyjechał do Monachium, 
gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. 
Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach 
historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. 
Odznaczony medalami na wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo 
popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.
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44
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Martwa natura z bażantami

olej, płótno, 59,5 × 71,5 cm
sygn. u dołu: Ign. Pieńkowski

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

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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45
Oreste Costa
(1851 Florencja – 1901)

Martwa natura

olej, płótno, 90 × 75 cm
sygn. l. d.: Costa/Frienze.

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Był uczniem Antoniego Ciseriego, włoskiego akademisty. W swojej twórczości artysta głównie 
malował martwe natury, które głównie przedstawiał wraz z trofeami łowieckimi. Obrazy te, 
utrzymane w jasnej palecie barw, zachwycają szczegółowym oddaniem wszelkich detali. 
Poza tym w jego twórczości znajdują się i również sceny rodzajowe, portrety oraz pejzaże. 
Prace Costy były prezentowane na wystawach w Paryżu, Londynie, Florencji. Wiele jego prac 
zakupił właściciel Galerii Lewis w Pittsburghu, w stanie Ohio. Jego starszy brat – Antonio 
Costa, również był malarzem.
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46
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Kobiety z kotem

olej, tektura, 35 × 48,5 cm
sygn. l. d.: W.Wodzinowski
na odwrocie fragment owalnej pieczęci  
ze składu materiałów malarskich 
R. Aleksandrowicz z Krakowa

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.
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47
Leon Lewkowicz
(1888 Rawa Mazowiecka – 
1950 Czimkent/Kazachstan)

Portret dziewczynki

olej, płótno, 40 × 31 cm
sygn. l. d.: Leon Lewkowicz
na krośnie pieczęć ze składu materiałów 
malarskich R. Aleksandrowicz z Krakowa

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

Artysta malarz, związany z kręgiem malarzy żydowskich tworzących w Krakowie. Studiował 
w krakowskiej ASP w pracowniach Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego. Swoją 
pracownię artystyczną miał na krakowskim Kazimierzu. W 1916 roku zadebiutował w kra-
kowskim TPSP, w kolejnych latach poza Krakowem, swoje obrazy wystawiał również we 
Lwowie, Nowym Targu, Piotrkowie. W latach 30-tych przeprowadził się do Nowego Targu. 
W czasie II wojny światowej przebywał w Kazachstanie, skąd już nie wrócił. W swojej 
twórczości malarskiej, utrzymanego w duchu malarstwa akademickiego i realistycznego, 
Lewkowicz przede wszystkim zasłynął ze swoich portretów. W tych właśnie przedstawieniach 
z wyjątkową wrażliwością ukazywał twarzyczki cygańskich i żydowskich dzieci. Znane były 
również jego przedstawienia ze scenami z życia Żydów oraz Cyganów, portrety starych 
Rabinów; znacznie rzadsze był pejzaże. Niewiele obrazów artysty zostało zachowanych 
do teraz. Nieliczne obrazy należą do zbiorów m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Muzeum Historycznego w Krakowie i Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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48
Heinrich Ludwig Freiherr von 
Gleichen-Rußwurm
(1836 Greifenstein – 1901 Weimar)

Bonnland, 1889 r.

olej, tektura, 60 × 90 cm w świetle ramy
opisany i dat. l. d.: Bonnland, Juli 89

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Niemiecki pejzażysta i grafik. Syn szambelana bawarskiego Adalberta i Luise von Schiller  
– córki wielkiego poety. Malarstwa uczył się dodatkowo w czasie studiów rolniczych w Ge-
newie, Heidelbergu, Jenie i Wüttenbergu. Po śmierci żony w 1865 r. przyjął zaproszenie 
księcia bawarskiego Karla Aleksandra von Sachsen-Weimar i zamieszkał w Weimarze, gdzie 
studiował malarstwo w tamtejszej akademii, w pracowniach M. Schmidta i T. Hagena. Odbył 
wiele podróży artystycznych do Włoch, Francji i nad Morze Północne, które zaowocowały 
znakomitymi pejzażami. Tworzył niezwykle barwne kompozycje, modelowane migotliwym 
światłem. Jego płótna zdobią galerie i muzea Berlina, Weimaru oraz innych miast europejskich. 
Zbiór jego akwafort i litografii znajduje się w Weimarze i w Galerii Narodowej w Berlinie.
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49
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, tektura, 25 × 35,5 cm
sygn. p. d.: EErb

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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50
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z filiżanką

olej, tektura, 33,5 × 49 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: a. Karpińśki

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

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

„Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, 
kruchość ich łodyg, delikatność płatkow i niemal ich woń”.
A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, 

nr 7, Krakow 1928

„Fascynacja artysty materią kwiatow sprawia, że te na pozor 
martwe na płotnie barwne plamy ożywiają i przyciągają oko nie 
mniej od prawdziwego bukietu świeżych kwiatow (…). Martwe 
natury to najbardziej znana grupa tematyczna w tworczości 
Karpińskiego. Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia 
nad naturą kwiatow artysta osiągnął w tej dziedzinie niewątpliwe 
mistrzostwo techniczne”.

M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum 
Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej 

Woli, 2003, s. 28.
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51
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z zegarem

olej, tektura, 47 × 68 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: a.Karpiński

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 16 000 - 20 000 zł

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

Kolumnowy biedermeierowski zegar widoczny na obrazie pochodził z salonu mieszkania artysty. 
Karpiński wielokrotnie wykorzystywał swoją pracownię czy mieszanie jako tło w portretach czy 
umiejscowienie martwych natur. Ów charakterystyczny zegar pojawił się w „Portrecie aktorki 
– Gryf-Olszewskiej (olej, płótno, 120 x 115, w zbiorach Muzeum Okręgowym w Rzeszowie) 
czy w „Autoportrecie w pracowni” z 1960 r. (ilustr., olej, tektura, 60 x 102 cm, w zbiorach 
MN w Szczecinie). 

„Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego (...). 
W kompozycjach tych Karpiński różnicuje pole kadru. Raz obejmuje znaczną powierzchnię 
wnętrza, innym razem niewielki wycinek przestrzeni. (...) Najciekawsze są wersje wieloele-
mentowe które dają nam obraz niezwykłej wprawy artysty w wykazaniu odmienności faktury 
poszczególnych przedmiotów, w dopasowaniu formy kompozycji do charakteru przedstawienia 
i w doskonale wysmakowanej kolorystyce. Właśnie te dodatkowe cechy stylistyczne podnoszą 
wartość kompozycji”.

(M. Bartoszek, „Alfons Karpiński 1875–1961”, [kat. wystawy], Muzeum Okręgowe 
w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej, 2003, s. 28).

Autoportret w pracowni, 1960 r. (olej, tektura, 60 x 102 cm), kolekcja 
Muzeum Narodowego w Szczecinie
źródło: M. Bartoszek, „Alfons Karpiński 1875–1961”, [kat. wystawy], 
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Regionalne w Stalowej,  
2003, p.86, s. 92. 
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52
Władysław Granzow
(1872 Warszawa –?)

Martwa natura z szarym 
dzbanem

olej, płótno, 51,5 × 68,5 cm
sygn. l. d.: W.Granzow

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

Malarstwa uczył się w Warszawie, następnie, od 1890 r., w Monachium u S. Grocholskiego 
i w Paryżu u B. Constanta i J.-P. Laurensa. Odbywał kilkakrotnie podróże artystyczne do Grecji 
i Hiszpanii. W 1904 r. był kierownikiem artystycznym wydawanego w Paryżu miesięcznika 
„Sztuka”. Brał udział w paryskim Salonie Jesiennym i w Salonie Niezależnych. Malował 
głównie pejzaże, kompozycje figuralne, portrety i akty. Wystawiał pojedyncze prace w TZSP 
w Warszawie, a także kilka obrazów w TPSP w Krakowie. Wystawy indywidualne artysty 
odbyły się w Paryżu – w roku 1909 w Galerie Druet oraz w 1910 r. w Galerie Bernheim Jeune.
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53
Stanisław Lentz
(1861 Warszawa – 1920 tamże)

Gimnazjalista

olej, płótno, 72,5 × 61 cm
sygn. p. ś.: St. Lentz

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

Malarz i rysownik, zajmowało go głównie malarstwo rodzajowe i portretowe, pozostałe 
gatunki malarskie podejmował niezwykle rzadko. Przez dziesięć lat zdobywał dogłębne 
wykształcenie w różnych instytucjach w kraju i za granicą: w latach 1877–79 w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie, następnie przez rok w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha 
Gersona, okres 1880–1884 upłynął mu w monachijskiej akademii, ostatecznie edukację 
zakończył zaś w 1887 r. w paryskiej Académie Julian. Po powrocie do kraju związał się jako 
ilustrator z Tygodnikiem Ilustrowanym, Kłosami oraz Kurierem Codziennym. W tym okresie 
powstawały satyryczne kompozycje i karykatury, w tym cykl wizerunków profesorów Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W technice olejnej interesowały go tematy zaczerpnięte z życia 
mieszczaństwa i proletariatu, utrzymane przeważnie w ciemnej, monochromatycznej palecie 
barwnej z przewagą brązów, czerni i ciemnej zieleni, rozjaśnionej jedynie w partiach ciała 
i niektórych elementów ubioru. Ulubionym gatunkiem malarskim Lentza pozostawał jednak 
portret zdominowany przez wizerunki męskie, kobiety przedstawiał zdecydowanie rzadziej. 
W portrecie ujawniał się jako dobry obserwator psychologii swoich modeli.
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54
Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Małe fryzjerki

olej, płótno, 83 × 64 cm
sygn. p. d.: M. B. Sturmhoefel
na krośnie papierowa nalepka z odręcz-
nym zapisem: (…) Sturmhoefel,/Danzing 
(…)

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Urodzony w Gdańsku, w latach 1871–74 studiował malarstwo w Akademii Berlińskiej 
u prof. Juliusa Schradera. Po studiach powrócił do rodzinnego miasta, gdzie bardzo czynnie 
zaangażował się w działalność Związku Artystów Gdańskich (Vereins Danziger Kűnstler). 
Wystawy związku organizowane w Katowni (siedzibie związku), cieszyły się wielką popularno-
ścią, właśnie dzięki opisom działalności tego stowarzyszenia znajdujemy najwięcej informacji 
o twórczości Sturmhoefela. Artysta malował obrazy o tematyce historycznej, pejzaże, sceny 
rodzajowe, portrety czy nastrojowe widoki architektury gdańskiej. Jego obrazy charakteryzują 
się szeroką paletą barwną o zróżnicowanej fakturze i niezwykłej świetlistości. Obok Wilhelma 
Stryowskiego należy do najlepszych malarzy gdańskich II połowy XIX wieku. Duży zbiór 
jego prac, ofiarowany przez artystę Muzeum Miasta Gdańska, zaginął podczas II wojny 
światowej. Obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada jeden obraz artysty – „Portret 
gdańskiego burmistrza Konrada Letzkau”.
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55
January Suchodolski 
(1797 Grodno – 1875 Boimie 
k.Węgrowa)

Zachód słońca we Włoszech, 
1834 r.

olej, płótno, 52,5 × 67 cm
sygn. i dat. l. d.: Suchodolski/1834

Proweniencja:
– kolekcja Józefa Wolfingera
–  kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  Wystawa publiczna w sali Pałacu 

Kazimirowskiego, listopad 1836 r. 

Opisany:
–  „Katalog Dzieł Pięknych”, Warszawa 

1836 r., nr. 53.

cena wywoławcza: 75 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Malarz batalista epoki romantyzmu. W 1810 wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Elementarnej 
Artylerii i Inżynierów Wojsk Księstwa Warszawskiego. Tu pobierał pierwsze lekcje rysunków 
ręcznych i topograficznych. W tym czasie w kręgu zainteresowania młodego Suchodolskiego 
pojawiło się również malarstwo. W 1823 roku został adiutantem generała Wincentego 
Krasińskiego. W 1825 roku w Warszawie wystawił dwa obrazy o tematyce historycznej 
(„Wzięcie sztandaru Mahometa pod Wiedniem”, „Śmierć Władysława pod Warną”). Brał 
udział w powstaniu listopadowym; walcząc po stronie polskiej przekreślił swoją przeszłość 
jako wojskowy. Następnie, w latach 1832–1837 rozpoczął studia malarskie w Rzymie 
w Akademii Francuskiej u Horacego Verneta. Przebywając we Włoszech malował obrazy 
o tematyce historycznej, sceny rodzajowe, pejzaże morskie, a także i sceny orientalne. 
W 1837 roku powrócił do Warszawy. W 1839 roku został członkiem Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. Tworzył na zamówienie cara. Suchodolski zasłynął jako twórca 
obrazów o tematyce batalistycznej, głównie ukazując epizody związane z historią Polski 
z XVII wieku oraz kampanii napoleońskiej. Jego obrazy cieszyły się ogromną popularnością 
wśród publiczności. Doceniano skrupulatny rysunek, wspaniałe, nasycone barwy, a i przede 
wszystkim patriotyczne, podbudowujące treści. Malarz przedstawiał również ówczesne dla 
niego wydarzenia o tematyce wojskowej. W kręgu jego zainteresowań stanowiły również sceny 
rodzajowe, ukazujące życie ludu czy dworu. Malował również portrety konne. Był jednym 
z założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w 1860 roku. Jego obrazy 
należą do zbiorów Muzeów Narodowych w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, 
Muzeów w Płocku, Lublinie, Toruniu, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Lwowskiej 
Galerii Obrazów we Lwowie, w petersburskim Ermitażu.
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56
Herman Meyerheim
(1815 Berlin – 1880 Gdańsk)

Miasto nad Morzem Bałtyckim

olej, płótno, 41 × 58 cm
sygn. l. d.: H. Meyerheim
na krośnie fragmentarycznie zachowane 
nalepki

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Malarz niemieckiego pochodzenia, głównie związany z berlińskim środowiskiem artystycznym. 
Pochodził z rodziny o malarskich tradycjach, jego ojciec Karl Friedrich również był malarzem. 
Artysta swe prace wystawiał w Berlinie przed 1864 rokiem. Twórczość artysty skupiała się 
przede wszystkim na niezwykle malowniczych ujęciach widoków na nadreńskie miasta 
i miasteczka portowe, wraz z urokliwymi scenkami z życia codziennego ich mieszkańców. 
Malarz po mistrzowsku oddawał wszelkie architektoniczne detale budowli. Swoje obrazy 
Meyerheim kreował w ciepłej, subtelnej kolorystyce, uzyskując przy tym niemalże bajkową 
atmosferę.
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57
Janer Jankovsky
(2 połowa XIX w.)

Faun, 1888 r.

olej, płótno, 41 × 64 cm
sygn. i dat. p. d.: Jankovsky/1888
na odwrocie napis słabo czytelny: Janer / 
Jankowsky / 1888

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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58
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Stare Miasto w Warszawie

olej, płótno, 25,5 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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59
Paul Weimann
(1867 Wrocław -1945 Jelenia Góra)

Zima w Karkonoszach

olej, płótno, 67 × 106 cm
sygn. l. d.: P. Weimann
na odwrocie przedwojenna nalepka 
z Galerii Del Vecchio w Lipsku z numerem 
2166

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Studia odbył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna. 
Naukę kontynuował w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W dorobku malarskim 
Weimanna przeważają pejzaże. Artysta z uwielbieniem przedstawiał na swoich płótnach 
krajobrazy Dolnego Śląska, Karkonoszy, Jeleniej Góry. Szczególną popularnością cieszyły 
się zimowe przedstawienia karkonoskich widoków. Największy zbiór prac artysty znajduje 
się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
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60
Otto Thiele
(1870 Rokita -1955 Bonn)

Zima w Szklarskiej Porębie

olej, płótno, 75 × 101 cm
sygn. l. d.: Otto Thiele

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 9 000 – 16 000 zł

Artysta powiązany z berlińskim kręgiem artystów. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Jego ojciec był leśniczym. Ze względu na wrodzoną 
krótkowzroczność Otto nie mógł pójść w zawodowe ślady swojego ojca. W wieku 18 lat został wysłany do jednego z oddziału niemieckiej 
poczty w Barth. Po odbyciu szkolenia został przeniesiony do Berlina. Tam pracował na nocnej służbie, a w ciągu dnia odwiedzał liczne 
berlińskie muzea i galerie. Zachwycony pracami dawnych i ówczesnych malarzy, w końcu sam zaczął malować. Wkrótce podjął naukę 
malarstwa u Maxa Utha, a potem u norweskiego malarza Adelsteena Normanna. Od 1896 r. rozpoczął naukę w Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Berlinie, w pracowniach Lovisa Corintha, Martina Branda i Maxa Kleina. W 1902 roku poznał swoją przyszłą żonę, 
Katharinę Lange, która należała do zamożnej rodziny. Dzięki temu Otto mógł sobie pozwolić na poświecenie większej ilości czasu na studia 
malarskie, które ukończył w 1906 roku. Z powodu stanu zdrowia całkowicie zrezygnował z pracy na poczcie i odtąd poświecił się jedynie 
malowaniu. W 1943 roku, po ataku bombowym na Berlin został wraz z rodziną ewakuowany Stargardu na Pomorzu Wschodnim. Niestety 
w czasie wojny większość jego prac zaginęła lub została zniszczona. Thiele w swojej twórczości malował przede wszystkim pejzaże, targi 
kwiatowe, ulice Berlina. 
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61
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Drzewa

olej, płyta, 35,5 × 50 cm
sygn. p. d.: L. DILL

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Początkowo studiował na Politechnice w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej pod kierunkiem K. von Piloty’ego. W kręgu jego 
zainteresowań szybko znalazły się odkrycia malarstwa plenerowego barbizończyków i innych francuskich malarzy. W 1875 r. odwiedził 
Szwajcarię, a w 1878 r. pojechał do Wenecji, gdzie zaprzyjaźnił się z malarzem G. Schönleberem. W 1893 r. został przewodniczącym 
ugrupowania artystów „Secesja Monachijska”, co zmusiło go do przeprowadzki do pobliskiego Dachau, gdzie związał się z A. Hölzerem 
i A. Langhammerem. Wspólnie założyli grupę „Die Dauchauer”, która w 1898 r. osiągnęła duży sukces podczas wystawy w berlińskiej 
Galerii Narodowej. W roku następnym Dill przeprowadził się do Karlsruhe, gdzie powołano go na stanowisko profesora malarstwa na 
tamtejszej akademii. W pierwszym okresie twórczości artysta malował szczegółowe przedstawienia wybrzeży, rybaków, okrętów i ludzi 
morza, zaobserwowane w czasie pobytu nad Morzem Północnym oraz w Wenecji. Poszukiwał też motywów malarskich na rybackiej wyspie 
Chioggia. Powstało tam wiele realistycznych obrazów o bogatej kolorystyce. Po osiedleniu się w Dachau w 1896 r. nastąpił przełom w jego 
twórczości. Zachwycony dyskretną urodą okolicy, zmienił paletę kolorów poprzez odrzucenie barwności z okresu weneckiego. Tętniące życiem, 
przeludnione miasta południa zostają zastąpione samotnością i ciszą bagnisto-torfowych okolic Dachau. Po latach jego zainteresowania 
tematyką marynistyczną odnowiły się i chociaż nigdy nie powrócił do malowania bagien, pozostał wierny brunatno-zielonej palecie barw 
ukochanych torfowisk.
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62
Władysław Lam
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Pejzaż leśny

olej, tektura, 46 × 60 cm
sygn. p. d.: W.Lam

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Me-
hoffera. W okresie międzywojennym wykładał rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś 
po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną w PWSSP w Sopocie oraz na Politechnice 
Gdańskiej. Należał do ugrupowań artystycznych Świt, Plastyka, Awangarda. Miał wiele 
wystaw indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uprawiał malarstwo, rysunek 
i grafikę, a tematami jego prac były najczęściej pejzaże, kompozycje figuralne i portrety, 
zaś po 1956 r. również kompozycje abstrakcyjne. Znamienne dla twórczości artysty jest 
zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi 
płaszczyznami barwnymi.
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63
Ludwik Leszko
(1890 Kraków – 1957 tamże)

Pejzaż, 1941 r.

olej, tektura, 48,5 × 68 cm w świetle 
ramy
sygn. i dat. p. d.: Leszko/1941

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Odbył studia malarskie w ASP w Krakowie w latach 1908–18 oraz w 1920/21 w pracowni 
Józefa Mehoffera. Jeszcze w czasie studiów otrzymał dwa brązowe medale, a także został 
laureatem kilku nagród. Odbył kilka podróży artystycznych, odwiedzając Francję, Szwecję, 
Grecję, Włochy, Turcję, Finlandię. Od 1913 roku objął prace nauczyciela rysunku w krakow-
skich szkołach ogólnokształcących. Artysta malował w technice olejnej i akwareli. Skupiał 
się na przedstawieniach pejzażowych, głównie przedstawiając krajobrazy górskie oraz 
nadmorskie. W jego twórczości również pojawiają się martwe natury, portrety, akty. Swoje 
prace prezentował na wystawach polskich oraz zagranicznych. Jego obrazy znajdują się 
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, a także w zbiorach u prywatnych kolekcjonerów.
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64
Helena Papee-Bożyk
(ur. 1915 Kraków – 2010 tamże)

Scena figuralna

olej, płyta, 47 × 64 cm
sygn. p. d.: H. Pappe/19 (?)3

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

Artystka, związana z krakowskim środowiskiem artystycznym. Studiowała w latach 
1935–1939 na Akademii w Krakowie, pod kierunkiem Stanisława Filipkiewicza, Kazimierza 
Sichulskiego i Wojciecha Weissa. Dyplom uzyskała w 1945 roku. W swojej twórczości 
zajmowała się malarstwem, projektowaniem witraży. Była członkiem m.in. Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Związku Polskich Artystów Plastyków, Międzynarodowego Centrum 
Witrażownictwa w Chartres. Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych w Łodzi 
i Krakowie (Muzeum Narodowe i kolekcje prywatne) oraz w Watykanie.
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65
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Modlitwa

olej, płótno, 54 × 75 cm
sygn. l. d.: F.M. Wygrzywalski.

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K.Marra 
i L Hetericha) oraz 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.
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66
Eugeniusz Urbański-Nieczuja
(1877–1955)

Portret kobiety

olej, płótno, 60 × 108 cm
sygn. i dat. p. d.: E. Nieczuja-Urbań-
ski/19 (…)

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 13 000 – 20 000 zł

Malarz portretów kobiecych przedstawianych na ornamentalnie traktowanym tle witraży lub 
wzorzystych tkanin, często z motywem pawich piór. W jego obrazach widać wpływy sztuki 
secesji, a także inspiracje malarstwem Edwarda Okunia. Prace artysty należą do zbiorów 
m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi („Profil kobiety na tle witraża”). W okresie międzywojennym 
obrazy artysty zyskały popularność dzięki reprodukcjom na pocztówkach krakowskiego 
Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich.

144 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





67
Antoni Michalak
(1899 Kozłów Szlachecki – 
1975 Kazimierz Dolny)

Portret kobiety, 1959 r.

olej, płótno, 64 × 54 cm
sygn. i dat. p. d.: ANTONI/USA 1959 
MICHALAK

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Malarz sztuki sakralnej, rysownik i portrecista. Swoją naukę w zakresie sztuk plastycznych 
rozpoczął w Odessie, do której trafił jako sierota po I wojnie światowej. Dzięki swojemu 
wybitnemu talentowi rysowniczemu szybko znalazł dwie bogate mecenaski – księżną 
Dołgorukową i księżną Szczerbatową. Po powrocie do Warszawy rozpoczął nauki w Szkole 
Rysunkowej w pracowniach Jana Kauzika i Miłosza Kotarbińskiego, a następnie w Szkole 
Sztuk Pięknych u Konrada Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. W 1925 roku 
w dowód uznania za wybitną pracę dyplomową otrzymał stypendium na roczny wyjazd do 
Paryża. W latach 1933–1939 pracował we Lwowskiej Państwowej Szkole Technicznej, 
a po wojnie brał udział w konserwacji zabytków Wrocławia. W latach 1948–1969 nauczał 
rysunku, malarstwa oraz sztuk plastycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W jego 
oeuvre znajdują się głównie dzieła o tematyce religijnej oraz portrety.
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68
Wacław Wąsowicz
(1891 Warszawa – 1942 Wilanów)

Martwa natura z dzbankami, 
ok. 1941 r.

olej, płótno, 46 × 65 cm
na odwrocie w l. d. narożniku napis: I 152

Wystawiany:
–  Wacław Wąsowicz (1891-1942), Muzeum 

Narodowe w Warszawie, 1969 r. 

Opisany:
–  „Wacław Wąsowicz (1891–1942)”, 

katalog wystawy, (oprac. Irena Jakimo-
wicz), Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 1969, nr kat. I/152, s. 160. 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000 zł

Malarz, grafik, dekorator wnętrz i ceramiki działający w Warszawie. Studia artystyczne odbył 
w latach 1909–10 w warszawskiej Szkole Rysunkowej im. W. Gersona u Mieczysława 
Kotarbińskiego; naukę kontynuował w okresie 1911–14 w Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego. Był członkiem grupy Ekspresjoniści Polscy (od 1919 
Formiści), z którą wystawiał w Warszawie (1920, 1921, 1922), Krakowie (1921) i Paryżu 
(1922). W 1923 r. wszedł w skład Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. W okresie 
formistycznym zasadniczy wpływ na ukształtowanie się środków wyrazu Wąsowicza wywarła 
sztuka Cézanne’a i Deraina. Artysta syntetyzował i geometryzował formy zachowując ich 
zwartość i światłocieniowy modelunek. Kształty podkreślał czarnym konturem akcentując 
kompozycyjną logikę obrazu. Prezentowany Widok Cavtatu powstał w 1930 r. podczas 
podróży artysty na Bałkany.
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69
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Portret kobiety

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

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

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

Od 1922 roku Hayden odwrócił się od stylistyki kubizmu, poszukując nowego języka 
artystycznego. Wtedy to w jego twórczości pojawiają się liczne przedstawienia pejzaży, 
sceny rodzajowe, akty oraz właśnie portrety. W tych przedstawieniach Hayden kieruje 
się ku obrazom malowanym w konwencji realistycznej. Portrety Haydena to syntetycznie 
poprowadzony rysunek, z delikatnie zaznaczonym konturem. Artysta swoje obrazy buduje 
szeroką plamą barwną, modelując je miękkim światłocieniem. Modele u Haydena zazwyczaj 
zostają ukazani na jednobarwnym, neutralnym tle.
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70
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż Meyronne, ok. 1929–1931

olej, płótno, 38 × 47 cm
sygn. l. d.: Hayden

Reprodukowany
„Henri Hayden. Mistrzowie École de 
Paris”, katalog wystawy, tekst Artur Wi-
niarski, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
Warszawa 2013, s. 68.

cena wywoławcza: 29 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

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

„[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie 
grzeszą. są tradycjonalistami, ale nie hołdują tendencji do 
archaizowania i idą albo w ślad za najmłodszymi kierunkami 
w sztuce francuskiej, albo samodzielnie rozwiązują problemy 
malarskie i rzeźbiarskie [jest] Hayden, który najwyraźniej i najin-
teligentniej korzysta z wpływów sztuki Cezanne’a i Gauguina, ale 
[wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną oryginalność 
w dekoracyjny harmonizowaniu plam barwnych (...).”

A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwow), 1912, 
t. I, z. 2, s. 68 (pokrewny tekst w: idem, Nowe dążenia 
w sztuce polskiej. II, „Literatura i Sztuka” 1912, nr 12  

(dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).
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71
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r.

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

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

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

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

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

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

1.01–1.06.2007,
–  Yokohama, Sogo Museum 

26.06– 8.08.2007
–  Kitakyushu Municipal Museum, 

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

13.10–18.10.2007
–  Nagoya, Matsuzukaya Museum 

23.10–24.12.2007

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

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

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

cena wywoławcza: 380 000 zł •
estymacja: 600 000 – 700 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach. Po wybuchu 
I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas bitwy pod Clarency, 
wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em i Modiglianim 
wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która potwierdziła 
jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku kupił dom 
w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał obywatelstwo 
francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu II wojny 
światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i ścigany przez gestapo, musiał 
uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas między 
Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na Salonie Jesiennym, 
odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych 
w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace w ramach 
weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, Melą Muter.

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

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

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

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

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





72
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Karuzela

olej, płótno, 61 × 79 cm
sygn. p. d.: J.Zucker

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, już jako czternastoletni chłopiec rozpoczął studia w Szkole 
Sztuk Pięknych i Rzemiosł w Bazylei i zapisał się w historii uczelni jako najmłodszy student. 
Już na tym wczesnym etapie Zucker przejawiał niezwykłe zdolności artystyczne, opanowanie 
całego programu nauczania zajęło mu zaledwie cztery miesiące. Za swoje postępy w nauce 
został nagrodzony stypendium na kontynuowanie studiów w Paryżu, co było możliwe dopiero 
po zakończeniu I wojny światowej. Tam podjął studia w Academie Julian i Colarossi oraz był 
częstym gościem w Luwrze, gdzie podziwiał płótna impresjonistycznych mistrzów, w których 
odnalazł bliskie jego sercu cechy malarstwa – światło i kolor. Zucker tworzył wielokrotnie 
zmieniając otoczenie, pomieszkiwał zarówno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku. Inspirowały 
go miasta, miasteczka i wsie z całym swoim lokalnym kolorytem.
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73
Pinchus Krémegne
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Martwa natura z młynkiem  
do kawy

olej, płótno, 50 × 61 cm
sygn. p. d.: Krémegne
na odwrocie l. g.: Krémegne/Le (zatarte) 
café/poniżej powtórnie Kremegene

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 
1909–12 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do 
Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznałam się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił 
trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. 
Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. Osiadł w Ceret, podróżował 
do Paryża, a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości 
malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością Cezanne’a i Van Gogha. Malował 
przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. 
Początkowo artysta sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. 
Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu oraz w Londynie, 
Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina 
w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.
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74
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: J.Pressmane

Wystawiany i reprodukowany:
Joseph Pressmane, Mistrzowie École de 
Paris”, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18 maja-28 września 2019, [katalog 
wystawy], tekst Artur Winiarski,, Warsza-
wa 2019, s.142–143

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

Malarz – grafik pochodzenia francusko- polskiego, związany z kręgiem École de Paris. Studia 
artystyczne odbył we lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Warszawie. 
Wiadomo, że w 1925 roku podróżował na Bliski Wschód i Palestynę. Echa tych podróży 
są uwidocznione w późniejszych obrazach artysty. W 1927 roku osiadł w Paryżu. Otrzymał 
francuskie obywatelstwo. Malował w stylistyce ekspresjonistycznej, tworząc kompozycje 
o intensywnej palecie barw i starannym rysunku, tworząc pejzaże, studia portretowe. 
W pracach tych widać wyraźny wpływ malarstwa Paula Gauguina czy Paula Cézanne’a. 
W 1932 roku poznał wielkiego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, który został 
jego mecenasem.
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75
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż

olej, tektura, 47,5 × 58 cm
sygn. p. d.: W.Terlikowski

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 13 000 - 15 000 zł

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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Malarstwa uczył się w Łodzi, w pracowni malarskiej brata Samuela Hirszenberga (1865-1908). Następnie, w ok. 1890 wyjechał do Monachium 
gdzie kontynuował naukę w Akademii. Następnie na parę lat powrócił do kraju, a konkretnie do Łodzi. Z tego okresu swoje prace sygnował 
jako „Noel”, by uniknąć pomyłek z obrazami jego brata. Swoje obrazy wystawiał w Łodzi, oraz w warszawskiej Zachęcie i w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1903 roku przeprowadził się do Paryża, a następnie w 1905 roku zamieszkał na stałe w Perros 
Guirec, w Bretanii. Przebywając we Francji Hirszenberg wystawiał między innymi na paryskim Salonie Jesiennym w 1911 r. i Salonie 
Niezależnych w 1912 r. W swojej twórczości artysta podejmował tematykę pejzaży, martwych natur, scen rodzajowych. Artysta przyjaźnił 
się z Olgą Boznańską, która namalowała jego dwa portrety, jeden w Monachium w 1893 roku, kolejny powstał w Paryżu w 1905 r. (obraz 
należy do zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów). Również za pośrednictwem polskiej malarski Hirszenberg poznał Władysława Ślewińskiego, 
którego wpływ widać na obrazach powstałych w czasie pobytu w Bretanii. 

76
Leon Hirszenberg
(1869 Łódź – 1945 Paryż) 

Ferma Bretońska, ok. 1912 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. p. d.: L. Hirszenberg.

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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77
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. l. d.: Weingart

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we 
Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 roku 
przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, zaś 
w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne 
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie 
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości 
silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje 
figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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78
Reinhold Bahl
(1869 Gdańsk – 1945 tamże)

Zatoka Gdańska, 1893 r.

olej, płótno, 34,5 × 52,5 cm
sygn. i dat. l. d.: R.Bahl/DANZIG.93
na krośnie napis autorstwa syna artysty: 
„DANZIGER BUCHT”/von meinem Vater 
gematt 1893

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Artysta był uczniem Wilhelma Augusta Stryowskiego. W twórczości swej korzystał z do-
świadczeń impresjonistów. We wczesnym okresie malował nastrojowe sceny rodzajowe, 
z czasem zainteresowania jego skłaniać się zaczęły w kierunku malarstwa pejzażowego 
i zagadnienia światła. Z lat 1920–1945 pochodzą liczne prace, ukazujące widoki Gdańska, 
w tym okolic Oliwy.
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79
Harry Schultz
(1874 Elbląg – 1958 Schliersee)

Łodzie parowe

olej, płótno na tekturze, 21 × 29 cm
sygn. p. d.: Harry Schultz
na odwrocie papierowa nalepka z od-
ręcznym zapisem: No 68/Harry Schultz/
(nieczytelnie)

Wystawiany:
„Sto lat malarstwa w Gdańsku 
1850–1950”., Muzeum Sopotu, 22 luty – 
14 kwietnia 2013 r.

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

Studia artystyczne odbył w Akademii w Królewcu, a później w Akademii monachijskiej pod 
kierunkiem A. Böcklina, W. Leibla oraz F. Lenbacha. Działał w Monachium i w Hausham. 
Schultz zajmował się malarstwem, a także grafiką. Malował portrety, jednak główną jego 
pasją była marynistyka. Z niezwykłą swobodą malował żaglowce, parowce, widoki portowe 
czy morskie. Jego prace znajdują się m.in. w Deutsches Schiffahrtsmeusem w Bremerhaven, 
Muzeum w Ratyzbonie oraz Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
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80
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdańsk znad Motławy

olej, płótno, 51 × 80 cm
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 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.

174 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





81
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad Motławą

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

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 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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82
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na miejscowość Wiele

olej, płótno, 49 × 59 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Mokwa

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

178 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





83
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Regaty II

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. l. d.: H.Baranowski
na odwrocie opisany: 57 (w kółku), 
Regaty II, 70 × 60 cm

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

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyń-
skiego. 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. Upra-
wiał 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.

180 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





84
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie przy brzegu

olej, płyta, 26 × 40 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 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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85
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Skalniaki, 1976 r.

olej, płyta, 65 × 50 cm
sygn. p. d.: Suchanek
na odwrocie opisany:
PROF. ANTONI SUCHANEK/GDYNIA-
-ORŁOWO/PRZEBENDOWSKICH 3/ 
”SKALNIAKI”/OLEJ 1976 rok

Pochodzenie:
– Atelier artysty,
– Kolekcja lekarki i wieloletniej znajomej 
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch 
(ur. 1933 r.).

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

184 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





86
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Słoneczniki, przed 1975 r.

olej, płótno, 96 × 53 cm
sygn. l. d.: Suchanek
na odwrocie dedykacja z 1975 roku

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 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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Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Słoneczniki, 1976 r.

olej, płyta, 69 × 60 cm
sygn. l. d.: Suchanek
na odwrocie: XII 1976 Orłowo/WP./Dor. 
I. Gucz-Bołądź/ofiarowuje wdzięczny/
pacjent/Suchanek

Pochodzenie:
– Atelier artysty,
– Kolekcja lekarki i wieloletniej znajomej 
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch 
(ur. 1933 r.).

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 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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I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI (24)

Sopot, 30 listopada (sobota) 2019 r., godz. 17

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

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



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



8 GRUDNIA 2019

AUKCJA  
RZEMIOSŁA  
I BIŻUTERII

SOPOCKI DOM AUKCYJNY  
GALERIA W GDAŃSKU, UL. DŁUGA 2/3

Lampa, Henryk Kossowski, brąz patynowany, 
szkło; wys. 93 cm



8 GRUDNIA 2019

79 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 11 GRUDNIA 2019 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 27 LISTOPADA 2019 R.

młodasztuka

Magdalena Zalewska, Siostry, 2019, akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: ML oraz na odwrocie: MAGDALENA ZALEWSKA 2019

 







18 GRUDNIA 2019 
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (33)

Kawiarka w formie parowozu,  
Anglia, k. XIX w., plater.



25 STYCZNIA (SOBOTA) 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA DAWNA

Teodor Axentowicz (1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków), Święto Jordanu, akwarela, gwasz, tektura, 53 × 75 cm w świetle passe-partout, sygn. u dołu: Axentowicz



25 STYCZNIA (SOBOTA) 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Rafał Kowalski, Idzie Feta 2002–2003, olej, płótno, 130 × 110 cm

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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GALERIA  
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sopot@sda.pl
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MEYERHEIM HERMAN  56 

MICHALAK ANTONI  67 

MOKWA MARIAN  80, 81, 82 

PAPEE-BOŻYK HELENA  64 

PIEŃKOWSKI IGNACY  36, 44 

PRESSMANE JOSEPH  74 

 

SCHULTZ HARRY  79 

SETKOWICZ ADAM  29, 35 

STURMHOEFEL MAXIMILIAN BERNHARD  54 

SUCHANEK ANTONI  85, 86, 87 

SUCHODOLSKI JANUARY   55 

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  75

THIELE OTTO  60 

TRUSZ IWAN  39 

URBAŃSKI-NIECZUJA EUGENIUSZ  66 

WASILEWSKI CZESŁAW  28 

WĄSOWICZ WACŁAW  68

WEIMANN PAUL  59 

WEINGART JOACHIM  77

WINTEROWSKI LEONARD  30 

WODZINOWSKI WINCENTY  33, 46 

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  12, 65 

WYWIÓRSKI MICHAŁ GORSTKIN  13

ZUCKER JAKUB  72 

ZÜGEL HEINRICH  15 

I okładka, poz. 5 – Władysław Czachórski, Zaproszenie, 1897 r.

II okładka, poz. 10 – Wlastimil Hofman, Akt, lata 20-te XX w.

III okładka, poz. 56 – Herman Meyerheim, Miasto nad Morzem Bałtyckim

IV okładka, poz. 7 – Bolesław Biegas, Taniec huraganu, 1927 r.
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