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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Lisowczycy, 1864 r.

pióro, tusz, lawowanie, papier żeberkowy, 
14 × 21 cm
sygn. p. d.: J. Brandt/1864

Wystawiany:
–  „Józef Brandt 1841–1915", Muzeum 

Narodowe w Warszawie, 22 czerwca – 
30 września 2018 r.

Reprodukowany i opisywany:
–  „Józef Brandt 1841–1915”, red. E. Micke-

-Broniarek, t. 1., Warszawa 2018, s. 47, 
il. 2;

–  „Józef Brandt 1841–1915”, red. E. Micke-
-Broniarek, t. 3. kat. Cz. 2, II: Rysunki 
i akwarele, Warszawa 2018, s. 39–40, 
iI. 71.

Literatura:
–  „Gazeta Warszawska” 1864, nr 118, 

s. 1;
–  B. Zakrzewski, „Sienkiewicz i Brandt”, 

Poznań 1947, s. 160 [praca doktorska]

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 180 000 – 220 000 zł

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

Oferowany w katalogu rysunek zaliczyć należy do wczesnych egzemplifikacji dzieł Brandta, 
w których artysta stosował silnie zdynamizową, wielofiguralną kompozycję, poprowadzoną 
wgłąb kadru po diagonali, potęgując wrażenie przestrzenności. Taki zabieg był charakte-
rystyczny dla prac artysty powstałych w drugiej połowie lat 60. XIX wieku („Józef Brandt 
1841–1915”, red. E. Micke-Broniarek, t. 3. kat. Cz. 2, II: Rysunki i akwarele,  Warszawa 
2018, s. 40). Inspiracją do sporządzenia rysunku był epizod z historii wojennej oddziałów 
lekkiej jazdy konnej, zwanych lisowczykami,  a dokładnie moment ich przeprawy przez rzekę 
Odrę w 1623 roku. Znany jest przekaz historyczny, dotyczący tego wydarzenia, spisany 
w pamiętnikach przez towarzyszącego oddziałom kapelana Wojciecha Dembołęckiego 
(„Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano” Puławy 1830). Rysunek 
Brandta zetknął się z entuzjastyczną opinią krytyków. W „Gazecie Warszawskiej” w wydaniu 
z tego samego roku, co powstałe dzieło, z entuzjazmem chwalono warsztat artysty: „…tu 
widzimy wielkie zalety pewności, śmiałości, sumienności rysunku, obok swobody i życia 
w kompozycji, połączonego z silnym poczuciem rozmaitości planów, z traktowaniem nawet 
w wielu punktach, na jakie tylko bardzo biegła, na doskonałych wzorach z pożytkiem 
kształcona i niepospolitym poczuciem obdarzona zdolność zdobyć się może.” („Gazeta 
Warszawska” 1864, nr 118, s. 1).  

Ten sam temat został poruszony również przez Juliusza Kossaka dwa lata później w dziele 
zatytułowanym „Lisowczycy nad Renem” (por.: S. Witkiewicz, „Juliusz Kossak” , Warszawa 
1900, s. 21). Analogie w zakomponowaniu pracy pozwalają wysunąć hipotezę, że senior rodu 
Kossaków wzorował się na twórczości swojego młodszego kolegi („Józef Brandt 1841–1915”, 
red. E. Micke-Broniarek, t. 3. kat. Cz. 2, II: Rysunki i akwarele,  Warszawa 2018, s. 40). 
O tym, że Brandt żywo interesował się tematem lisowczyków w tamtym okresie, świadczą 
jeszcze dwie akwarele powstałe w tym samym roku, co oferowany w katalogu rysunek – dwa 
warianty przedstawiające lisowczyków  przed gospodą o tym samy m tytule „Puk, puk 
w okieneczko” (zob.: „Józef Brandt 1841–1915”, red. E. Micke-Broniarek, t. 3. kat. Cz. 2, 
II: Rysunki i akwarele,  Warszawa 2018, s. 41, II.73 i II.74).
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2
Piotr Michałowski 
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Huzar, lata ok. 1850–1855

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 42 × 31 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 - 60 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania listo-
padowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 
roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. 
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych 
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity 
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego 
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać 
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny 
o charakterze militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację 
artysty sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach 
koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę 
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen 
napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa 
odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym 
ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, 
przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.

Mistrzowsko opanowany motyw jeźdźca na koniu, samotnie idącego, galopującego albo wspiętego lub stojącego przewija się przez całą 
artystyczną twórczość Piotra Michałowskiego. Od konnych portretów znajomych, poprzez zapoczątkowany w Paryżu cykl Kirasjerów, 
konne wizerunki dawnych rycerzy, huzarów, kawalerzystów czy wizerunki jadącego konno Napoleona, aż po cykl hetmański, który artysta 
zamierzał malować do wawelskich komnat. W swoich hippicznych ujęciach Michałowski inspirował się do dawnymi tradycjami malarskimi, 
w szczególności twórczością van Dycka czy Velazqueza. Prezentowana w katalogu akwarela została namalowana przez Michałowskiego 
w ostatnim okresie jego życia, między 1850 a 1855 rokiem, kiedy to przebywał już na stałe w Krakowie, sprawując urzędnicze funkcje.

„W ciągu bardzo krótkiego czasu Piotr Michałowski uzyskał niezwykłą biegłość w ramach obranego gatunku, stając się cenionym specjalistą 
w wąskiej specjalności akwarelowych scen (…). Jego ówczesne niewielkie dziełka charakteryzują się swobodną, wyraźnie kierunkową 
kompozycją, perfekcyjnym rysunkiem i delikatną gamą. Barw. Stopień wykończenia jest zróżnicowany, od precyzyjnie, choć w pełni po 
malarsku oddanych szczegółów pierwszego planu, po rozpływające się w barwnej mgle tło. (…) Szczegółowe badania potwierdziły informacje 
przekazane przez córkę artysty, Celinę Michałowską na temat znacznych cen, jakie uzyskiwały akwarele jej ojca, wahających się od 150 
do 550 franków." J. K. Ostrowski, „Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska droga Piotra Michałowskiego.”, [w:] A. Zeńczak, 
„Piotr Michałowski 1800–1855”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000, s. 22.

Przedstawiona postać huzara w austriackim umundurowaniu przywodzi skojarzenia z inną pracą Piotra Michałowskiego „Huzar”  wykonaną 
piórkiem znajdującą się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. Rys. Pol. 1957). [w:] „Piotr Michałowski 1800–1855”, 
Wystawa dzieł artysty w dwusetna rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, s. 308, kat. 309

Huzar
pióro, papier, 29,5 x 19,8 cm, 
w zbiorach MN w Warszawie
źródło: Piotr Michałowski 1800 – 
1855, [kat. wystawy]., MN Kraków, 
2000, s. 308
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3
Stanisław Wyspiański 
(1869 Kraków – 1907 tamże) 

Widok Starego Miasta 
w Dreźnie, 1890 r.

pastel, papier na tekturze, 30,7 × 47 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.:  
Dr[e]zn[o] | SW 1890.

Do pracy dołączone są ekspertyzy 
p. Marty Romanowskiej oraz p. Elżbiety 
Charazińskiej

cena wywoławcza: 76 000 zł 
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

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

„Koloryt, doskonale uchwycona perspektywa i dyskretna dynamika pierwszego planu świadczą 
o rysowaniu z natury ale zadymiona partia za mostem pozostaje tajemnicą. W okresie 
kiedy powstała ta praca, 21 letni artysta miał jut dojrzały i doskonale opanowany warsztat. 
Jedną z jego niezmiennych cech było rysowanie z modela. Tutaj modelem był fragment 
miasta, w którym artysta zatrzymał się na tydzień. […] Omawiana praca sytuuje się wśród 
studiów z podróży w 1890 r i jest najdojrzalszym opracowaniem pejzażu w tym roku, 
pełnym doskonałych prac rysunkowych. […] Do rozległych widoków wody wrócił artysta 
w Paryżu. Rysowany węglem, znakomity widok Pont-Neuf, zbliżony jest kompozycyjnie do 
wcześniejszego „Mostu znad Łaby". Można zaryzykować twierdzenie że nasz widok z Drezna 
przygotował artystę do tej paryskiej pracy. Liczne już pastele z 1893 roku powtarzają tę samą 
oryginalną tonację bardzo jasnej, wiosennej zieleni rzadko stosowaną w późniejszym czasie. 
Analogiczny jest też sposób kładzenia pastelu drobnymi kreskowaniami z zastosowaniem 
przecierań. Pojawił się też w Paryskim okresie temat wody w rozległym melancholijnym 
pejzażu. Artysta posiadł umiejętność doskonałego notowania bryły architektonicznej zarówno 
w szczegółowym rysunku jak i w pobieżnym szkicu. Nie dziwi więc zapis brył zabytkowych 
budowli widzianych zza mostu Augusta. Zapis mrówczego tłumu na rzecznej pierzei przy-
pomina szkice artysty z krakowskiego Kazimierza notowane w szkicowniku w roku 1882.”

(fragment z ekspertyzy p. Marty Romanowskiej)

Z listów Autora do Tadeusza Stryjeńskiego, sierpień 1890 r.:
„[…] w Dreźnie bardzo obszernie, część miasta nad Elbą bardzo piękna — przypomina 
Paryż rozmiarami i rozłożeniem. [...] Zwinger ze swojemu budynkami przypomina wspaniałe 
teatralne dekoracje. […] Wczoraj byłem na Hamlecie, granym wcale dobrze. Opera (gmach) 
wspaniała wewnątrz, kurtyna niezła.
 Wcale się nie można w mieście nudzić, tyle pięknych główek dziecięcych nad brzegiem 
rzeki, można z przyjemnością rysować.
 Galeria przewspaniała ze swojemi obrazami […] Rubensy tutaj mi się więcej podobają 
niż gdzie indziej (Munchen, Paryż) bo są jakieś chudsze i smuklejsze […] A sam gmach 
muzeum pyszny — przypomina się Louvre, a te kilka rzeźb na głównym pawilonie gdzie 
mieści się halla wejściowa są bardzo piękne, tyle w twarzach wyrazu. Perseusz z głową 
gorgony — Apollo z hydrą, głowa Judyty i cała jej postawa”.
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4
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret kobiety, 1923 r.

pastel, papier brązowy, 58,8 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Ignacy Witkiewicz/T.B + 
A [w kółku]/1923

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska.

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz

cena wywoławcza: 95 000 zł
estymacja: 120 000 – 140 000 zł

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

„Do najczęściej wybieranych typów portretów były wizerunki oznaczone literą B — określone 
przez artystę jako „rodzaj charakterystyczny, bez cienia karykatury [m] z pewnym podcięciem 
cech charakterystycznych, co nie wyklucza ładności' w portretach kobiecych. Stosunek do 
modela obiektywny." Był to więc wizerunek realistyczny, w pełni zgodny nie tylko z wyglądem 
osoby portretowanej, ale też z oczekiwaniami i gustem ówczesnego klienta wywodzącego 
się przeważnie z zamożnego mieszczaństwa. 
 Niekiedy w trakcie seansu portretowego Witkacy zmieniał zdanie w kwestii konwencji 
wizerunku i wykonywał „mieszanki" typów; do pierwotnie uzgodnionego dodawał inny — 
w przypadku portretu kobiety z 1923 r. był to typ A — „rodzaj stosunkowo najbardziej 
'wylizany'. Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych, niż męskich. Wykonanie 'gładkie', 
z pewnym zatraceniem charakteru na korzyść upiększenia, względnie zaakcentowania 
'ładności'. Istotnie —twarz, szyja i dekolt kobiety są wyjątkowo starannie opracowane, 
nie należy jednak zapominać, że według Cennika Firmy portrety typu A były o 100 zł 
droższe od wizerunków typu B, które też kosztowały niemało — 250 zł, co stanowiło 
wówczas równowartość przyzwoitej miesięcznej pensji. Artysta zaś był wówczas pod presją 
finansową, jako że 30 kwietnia 1923 r. ożenił się z Jadwigą Unrugówną, która wraz z matką 
Witkacego, Marią Witkiewiczową pozostawała na jego utrzymaniu. Nic więc dziwnego, że 
był zaineresowany podniesieniem ceny swojej usługi. (…)
 Portret kobiety wykonany w 1923 r. jest więc niezwykle interesującym przykładem 
twórczości artysty w przełomowym dlań okresie jego życia — roku jego małżeństwa, rok 
przed definitywnym zakończeniem uprawiania malarstwa olejnego oraz dwa lata przed 
oficjalnym rozpoczęciem działalności Firmy Portretowej, której założenia miał już wówczas 
w pełni sformułowane”. 

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz z dnia 11.06.2019 r.)
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5
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Wyjazd młodego Paska na 
wojnę, przed którą odbiera 
błogosławieństwo ojcowskie, 
1856 r. 

akwarela, papier, 40 x 52 cm (w świetle 
zaoblonej na narożach oprawy)
sygn., dat. i opisany p. d.: Oryginalnie / 
narysował / Józef Brandt / 1856

Pochodzenie:
– kolekcja Stanisława Lessla 
– kolekcja prywatna, Niemcy
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  „Józef Brandt 1841–1915", Muzeum 

Narodowe w Warszawie, 22 czerwca – 
30 września 2018 r.

Reprodukowany i opisywany:
–  „Józef Brandt 1841–1915” [katalog 

wystawy monograficznej, pod red. 
naukową Ewy Micke-Broniarek], 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2018, T. 1, s.46 oraz T. 3, 
kat. poz. II.1, s. 8, il. barwna, 

–  Bogdan Zakrzewski, „Sienkiewicz 
i Brandt”, Poznań 1947 r., s. 158.

cena wywoławcza: 68 000 zł 
estymacja: 95 000 – 140 000 zł

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

Prezentowana na aukcji akwarela „Wyjazd młodego Paska na wojnę, przed którą odbiera 
błogosławieństwo ojcowskie” z 1856 r. to najwcześniejsza znana praca Józefa Brandta. 
Artysta namalował ją w wieku 15 lat i podarował swojemu wujowi i opiekunowi Stanisławowi 
Lesselowi. W październiku tego roku Brandt pisał w liście do matki, że to praca „pierwsza na 
taką skalę”. (List Brandta do matki Krystyny Brandt z 1 października 1856, archiwum rodziny 
Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849 – 1863, maszynopis, Warszawa, k. 13)
Pierwsze doświadczenia artystyczne Józefa Brandta brały swój początek w utworach literac-
kich. W 1856 roku nastoletni malarz pobierał już prywatne lekcje rysunku w Warszawie, 
m.in. u Juliusza Kossaka i to on mógł skierować zainteresowania Brandta ku tekstom 
literackim. „Podobnie jak inni polscy malarze jego pokolenia czerpał on bezpośrednią inspirację 
z romantycznej i współczesnej mu literatury, umieszczającej swoich bohaterów w realiach 
dawnej Rzeczypospolitej, oraz z XVII-wiecznych pamiętników. Ilustracje według poezji 
i prozy artysta wykonywał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, posługując 
się technikami akwareli i rysunku piórem.”. (A. Bagińska, Od studium z natury do szkicu 
z pamięci. [w:] Józef Brandt, 1841–1915, tom 1, s.45, Warszawa 2018). Agnieszka 
Bagińska odnotowuje, że inspiracją do powstania tej sceny mogły być m.in. Pamiętniki Jana 
Chryzostoma Paska. „W tekście literackim nie występuje jednak scena, w której ojciec Paska 
błogosławi go przed wyjazdem na wojnę duńsko – szwedzką w 1658 roku. Błogosławieństwo 
takie młody szlachcic otrzymał listownie.” Co prawda anatomia postaci i stosunki przestrzeni 
zostały tu oddane w sposób dosyć intuicyjny, jednak pracę charakteryzuje spójna dynamiczna 
kompozycja i zróżnicowana kolorystyka. Przypuszczalnie młody malarz korzystał w tym 
przypadku z inspiracji ikonograficznych. Być może wzorem dla akwareli była litografia 
rysunku Antoniego Zaleskiego Powrót Paska do domu rodzicielskiego po wyprawie duńskiej 
(1850–1851). Odnosi się ona do fragmentu opisującego wydarzenie z 1660 roku: „(…) 
pojechałem do rodziców prosto z Łowicza, trzy mile za Rawę, do Bielin, gdzie stanąłem 
zdrowo i w fortunie pewnie dobrej. Witali mnie rodzice z tak niezmiernym płaczem, że do 
godziny utulić się nie mogli.” (Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, 
Warszawa 1987, s.44.) Być może praca Brandta ilustruje te same wersy utworu, lecz została 
przez niego inaczej zatytułowana. Jest też prawdopodobne, że malarz, odchodząc od treści 
Pamiętników, świadomie przedstawił nieopisaną w nich scenę. „Pomiędzy dziełami Zaleskiego 
i Brandta – mimo licznych podobieństw w kompozycji – występują różnice dotyczące relacji 
pomiędzy postaciami, ich póz i strojów.” (A. Bagińska, Józef Brandt 1841–1915. Redakcja 
naukowa Ewa Micke-Broniarek. Tom 3. Rysunki i akwarele, Warszawa 2018, s. 8)
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6
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu

akwarela, gwasz, tektura, 53 × 74 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Axentowicz

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

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

„Tematyka huculska pojawiła się w twórczości Axentowicza na początku lat osiemdzie-
siątych XIX w. Artysta odbywał wyprawy ze Lwowa na Huculszczyznę, skąd przywoził 
szkice i notatki. (…) Zimą i jesienią 1893 i 1894 roku artysta, w przerwach w malowaniu 
Panoramy Racławickiej, wyjeżdżał w okolice Kołomyi i Jamnej, gdzie obserwował życie 
i obyczaje Hucułów. Tak powstały szkice do najsłynniejszych obrazów Axentowicza: Pogrzebu 
huculskiego, Święta Jordanu i Kołomyjki, które namalował w pracowni w Monachium 
i w Paryżu, a powtarzał wielokrotnie w latach późniejszych. (…) Inne wersje Święta Jordanu 
przechowywane są w: Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
Muzeum Okręgowym w Lublinie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Święto 
Jordanu – wschodni zwyczaj święcenia wody w przerębli w święto Epifanii Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli) – obchodzone w Kościołach grekokatolickim i prawosławnym 
19 stycznia, jest wspomnieniem chrztu Chrystusa w wodach Jordanu. Na Huculszczyźnie to 
jedno z najważniejszych świąt obchodzono niezwykle uroczyście. Po nabożeństwie w cerkwi 
wychodziła procesja z zapalonymi świecami i chorągwiami, prowadzona przez księży (lub 
popów) w szatach liturgicznych. (…)”

Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 19.06–21.09.2014, Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot, s. 48–50 [kat. wyst.]
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7
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Portret dziewczyny, po 1913 r. 

pastel, papier, 31 × 26 cm  
(w świetle oprawy)
sygn. p. g.: Eug. Zak

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

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

„(…) Zak, zafascynowany twórczością Leonarda, ale także 
Sandra Botticellego, kształtował własny typ portretu mło-
dej, ogarniętej melancholią kobiety – linearnej, statyczny 
w ujęciu, o wyrafinowanym, spokojnym konturze, deli-
katnym światłocieniowym modelunku i zimnym, jasnym 
kolorycie. Zostały one wykonane podobną techniką: 
kredkami, sangwiną, gwaszem, czasem pastelami na 
papierze lub kartonie (często gruntowanym). Portrety te 
przedstawiają młodą kobietę, ujmując jej twarz zazwyczaj 
w trzech czwartych, rzadziej z profilu (…). Zapewne 
najwcześniej  powstała złocista w kolorycie Głowa 
kobiety (pastel, gwasz) o jasnych wijących się włosach, 
z przedziałkiem pośrodku głowy, prostym , długim nosie 
i silnie uwydatnionym podbródku.”
B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926, s. 48, 
Warszawa 2004
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8
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Nad wodą

akwarela, papier, 33,5 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem l. d.: M

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury.

„Piękne pejzaże tak bardzo urzekają, że ma się ochotę odtworzyć je dokładnie, bez swego 
własnego ich przetwarzania.”

Mela Muter
Cyt. za: B. Nawrocki, „Mela Muter, jej malarstwo i jej modele”, [w:] „Kolekcja Bolesława 

i Liny Nawrockich. Mela Muter”, Warszawa, 1994, s. 36 [kat. wyst.]

„Mela Muter maluje również pejzaże. W pejzażu poszukuje tej samej [co w portretach] 
wewnętrznej prawdy rzeczy, głęboko ukrytego charakteru, często narzuca pejzażowi własną 
fizjonomię duchową – smutek, powagę. Jak w dawnych obrazach małych miast polskich 
czy w kompozycjach macierzyństwa pociąga ją i teraz nie radość życia, ale jego odłogiem 
leżące, zapomniane fragmenty.”

M. Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter, „Głos Prawdy”, 
1929, nr 6, s. 3.

Artystka była bardzo wrażliwa na doznania, których dostarczała jej natura. Potrafiła dostrzec 
emocjonalną, niemal ludzką sferę otaczającej jej przyrody. Najdobitniej świadczą o tym 
słowa malarki, w których sporządziła niemalże portretowy rysopis różnych gatunków drzew:
 „Platan o jakże gładkiej, jakże aksamitnej korze koloru blond włosów i zieleni wody – jest 
królem drzew. (…) Platany różnią się, jedne od drugich, tak jak i ludzie. Są niskie, otyłe, 
przysadziste, pełne brodawek, blizn, stare, solidnie zakorzenione w ziemi skamieniałej przez 
słońce, wiatr i przymrozki; są też inne, wysokie, o wysmukłych jak gdyby muskułach, wiotkie, 
jedynie u wierzchołka ozdobione koroną gałęzi i liści kierujących się ku niebu… Posłuszne 
są jednak człowiekowi – rosną one bowiem tylko tam, gdzie on im na to pozwoli. (…) Ale 
ja najbardziej kocham drzewo oliwne. Żadne drzewo nie jest tak bardzo ludzkie jak ono 
[…]; takie wrażliwe, gdy drżą jego drobne listki przy najmniejszym podmuchu wiatru”

Cyt. za: B. Nawrocki, „Mela Muter, jej malarstwo i jej modele”, [w:] „Kolekcja Bolesława 
i Liny Nawrockich. Mela Muter”, Warszawa, 1994, s. 35 [kat. wyst.]
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9
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, papier, 68,5 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. u dołu: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

Prawdziwą pasję malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał się 
prawdziwym perfekcjonistą.” (…). Interesowały go zarówno wielkie, posągowe piękności, 
jak świeże twarze młodych chłopek i miejskich gryzetek”

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, „Ouevre Teodora Axentowicza”, [w:] „Teodor Axentowicz 
1859–1938” [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13

Kompozycje przedstawiające młodą dziewczynę ze starcem, podobnie jak obrazy zatytułowane 
„Wizja – wspomnienie” to szczególny temat w twórczości Axentowicza, do którego wielokrotnie 
wracał. Pierwsze prace namalował około 1900 roku i kontynuował je do lat trzydziestych. 
Kilka z nich znajduje się w zbiorach muzealnych (m. in. w Muzeum Śląskim w Katowicach, 
Muzeum Okręgowym w Białymstoku, Muzeum Sztuki w Łodzi czy we Lwowskiej Galerii Sztuki)

Starzec z dziewczyną, ok. 1920 r. 
(pastel, tektura, 72 × 51 cm), zbiory 
Lwowskiej Galeria Sztuki w: Tedor 
Axentowicz. Ormianin polski. [katalog 
wystawy}, PGS Sopot, 2014, s. 63
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10
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Uliczka

akwarela, papier, 49,5 × 35,5 cm
sygn. l. d.: W. Skoczylas

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–1913 
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–1934 prowadził katedrę 
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, a w późniejszym czasie poświęcił 
się grafice wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
drzeworytu. Stworzył ok. 200 drzeworytów i ok. 100 rycin wykonanych innymi technikami. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toksanii.
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11
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Widok z Kazimierza nad Wisłą

akwarela, papier, 35 × 49 cm  

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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12
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Żaglówka przy brzegu wyspy 
Rab, przed 1939 r.

akwarela, papier, 34 x 48 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: Rafał Malczewski. Rab.

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę. Debiutował 
podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie Garlińskiego w roku 
1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył w prezentacjach 
sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał 
wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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13
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Łodzie przy brzegu, 1925 r.

akwarela, papier, 32,5 × 49 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: SJaxa/1925

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

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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14
Odo Dobrowolski
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Nokturn paryski. Widok na Notre 
Dame, 1911 r.

technika mieszana, papier, 61 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany l. d.: Odo Dobrowol-
ski/911 Notre Dame/Paryż

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

Początkowo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz. W latach 
1908–1909 przebywał w Paryżu pod opieką Jana Styki. Przez krótki czas był w Monachium, 
po czym wyjechał do Lwowa. W 1915 roku wyjechał do Rosji. Artysta w swojej twórczości 
posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli, pastelu i gwaszu. Skupiał się głównie 
na przedstawieniach motywów architektonicznych. Malował nastrojowe widoki z Krakowa, 
Lwowa, Paryża oraz innych francuskich miast. Zajmował się również litografią. W 1915 
roku Dobrowolski wydał tekę barwnych autolitografii pt.: „Lwów”. Prace artysty znajdują się 
w Lwowskiej Galerii Sztuki oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, we Wrocławiu.
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15
Odo Dobrowolski
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Pont de l’Alma

technika mieszana, papier, 47 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Odo Dobrowolski oraz opisany 
u dołu: Paryż/Most l’Alma

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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16
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Młody góral z koszem na 
plecach, około 1835–1840 r.

akwarela na szkicu ołówkowym, papier, 
42,5 × 27 cm
na odwrocie stempel: WYSTAWA/AUKCJA 
OBRAZÓW i DZIEŁ SZTUKI/KRAKÓW/
malarz i dzieło Piotr Michałowski/”Chło-
piec [wpis atramentem]/Nr katalogu 
191/-V/30 atestowne [wpis atramentem]; 
napisy: Nr 72,,, 5”

Do obrazu dołączona ekspertyza Adama 
Konopackiego

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 
roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. 
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych 
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity 
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego 
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać 
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny 
o charakterze militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację 
artysty sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach 
koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę 
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen 
napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa 
odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym 
ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, 
przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.

„Po europejskich peregrynacjach we wczesnym okresie życia Michałowski we wrześniu 
1835 r. powraca do Krakowa, gdzie mieszkał wraz z rodziną do połowy 1837 r. W niedługim 
czasie po śmierci ojca - w kwietniu 1837 r. – przeniósł się do odziedziczonego po nim majątku 
Krzyżtoporzyce koło Krakowa. Mieszkał tu – z krótkimi przerwami na wyjazdy do Wiednia – do 
1840, a następnie przeniósł się do majątku Bolestraszyce pod Przemyślem. Następne lata 
spędzał na leczeniu w Karlbadzie (1844), we Francji (1844-48). A zatem opiniowana praca 
przedstawiająca górala mogła powstać, gdy artysta zamieszkiwał w Krakowie, bądź w jego 
okolicy - w Krzyżtoporzycach. O ile umieszczenie przez Michałowskiego na obrazie postaci 
górala, stanowiło echo romantycznej fascynacji wsią i jest znane także z kilku obrazów olejnych 
artysty, o tyle wprowadzenie w tle pejzażu górskiego uznać należy za cechę wyjątkową tak 
w twórczości Piotra Michałowskiego, jak i w malarstwie polskim 2 ćw. XIX w.” 

Fragment ekspertyzy Adama Konopackiego z 2008 r.
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17
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Rodzina wieśniacza, 1854 r.

akwarela, gwasz, biały karton, 
18 × 22 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Gerson 1854 
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
wystawione przez dr. Stanisława Dąbrow-
skiego z 26.03.1963 r. 

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

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

Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału 
ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako 
przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas 
„wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone 
w ramach cyklu prace zostały opublikowane w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie 
Costumes Polonais: dessines d’apres nature par Gerson, Lithographies par E. Desmaisons, 
w którym znalazło się 14 tablic barwnych przedstawiających ubiory m.in. z okolic Suwałk, 
Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw, z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. 
 Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie 
i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od 
XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o rożnym nasileniu i przejawach, aż do połowy 
wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy 
zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących czy 
powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie strojem 
dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków rodzimych 
było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz uświadomioną 
przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza tych, które 
dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego.

A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem,  
„Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210
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18
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Hełm (praca dwustronna)

ołówek, akwarela, papier, 8 × 11 cm

kartka ze szkicownika artysty
na odwrocie zapiski: J. Stanisławski/wy-
cinek ze szkicownika/za autentycznością 
(nieczytelnie)/dr German

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim 
i w Petersburgu, a następnie zaczął uczęszczać do Kla-
sy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się 
z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, odwiedził 
Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz 
Austrię. W roku 1895 w Berlinie współpracował wraz 
z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycie-
lem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był także 
wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie prowadził zajęcia z malarstwa krajobrazowego. 
Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich 
studiów plenerowych. Nauczał także w prywatnych 
szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m. 
in.: J. Bukowski, A. Karpiński, T. Makowski, S. Filip-
kiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany 
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede 
wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo 
malował realistyczne przedstawienia oparte na szcze-
gółowych studiach z natury. W późniejszym okresie 
jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, 
zaczął eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc 
do syntezy form barwnych.
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19
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Chorągiew (praca dwustronna)

ołówek, akwarela, papier, 8 × 12 cm
u dołu: Stanisławski/szkicownik; na 
odwrocie: 2.
kartka ze szkicownika artysty

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
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20
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Portret Karola Maszkowskiego

ołówek, papier, 16 × 10,4 cm
u góry napis: Karol Zyndram Maszkowski, 
Paryż.

Do rysunku dołączone potwierdzenie auten-
tyczności prawnuczki artysty.

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

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

Karol „Zyndram” Maszkowski (1868–1938) – malarz 
i pedagog, edukację artystyczną pobierał w latach 
1887–1892 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod 
okiem profesorów Władysława Łuszczkiewicza i Jana 
Matejki. Na uczelni utrzymywał serdeczne relacje ze 
Stanisławem Wyspiańskim i Józefem Mehofferem. 
Podczas pobytu w Paryżu (1894–1896) artysta dzielił 
z Mehofferem pracownię. W obszarze działań twórczych 
Maszkowskiego były przede wszystkim polichromie 
i witraż. Do jego realizacji należą m. in. witraże z kaplicy 
Czartoryskich na Wawelu. Karol Maszkowski wpisał się 
niejako w historię miłosną Mehoffera – artysta za sprawą 
przyjaciela poznał swoją przyszłą żonę Jadwigę z d. Ra-
dzim-Janakowska Mehofferową. Do zapoznania doszło 
podczas spaceru sióstr Janakowskich na Avenue de Bois 
pewnego słonecznego czerwcowego popołudnia roku 
1894, podczas którego rozpoznały wśród przechodniów 
dobrze im znanego Maszkowskiego i towarzyszącą mu 
wówczas jeszcze zagadkową postać Mehoffera. Józef 
Mehoffer kilkakrotnie portretował Maszkowskiego, 
w tym również, traktując go jako modela, w szkicach 
kompozycyjnych do swoich obrazów. Oprócz oferowa-
nego w katalogu portretu, znana jest jeszcze realizacja 
wykonana ołówkiem w Paryżu w 1896 roku. Podobizna 
Maszkowskiego widnieje także na portretach autorstwa 
Romana Kramsztyka z 1917 r. (kredka, sangwina) 
i 1920 r. (tempera).
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21
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Portret kobiety

ołówek, papier, 11 × 8,5 cm 
w świetle passe-partout

Na odwrocie szkic mężczyzny  
z wąsami oraz odręczne zapiski  
w języku niemieckim.

Do rysunku dołączone potwierdzenie 
autentyczności prawnuczki artysty.

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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22
Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz
(1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Jarmark, 1898 r.

tusz, piórko, papier, 43 × 64 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: St. Bohusz/Paris [18]98.
na odwrocie pieczątka Salonu Artystów 
Malarzy Polskich z Krakowa z gwarancją 
autentyczności

Wystawiany:
–  Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na 

płótnach polskich monachijczyków, 
17.04 – 11.09.2015, Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach

Opisywany:
–  Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na 

płótnach polskich monachijczyków, red. 
E. Ptaszyńska, Suwałki 2015, s. 281 
[kat. wyst.]

–  Słownik Artystów Polskich, t. X, red. 
U. Makowska, ISPAN, Warszawa 2016, 
s. 516

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 22 000 zł

Uczył się Szkole Rysunkowej w Wilnie, a potem w latach 1888–1894 studiował na ASP 
w Petersburgu u B.P. Willewaldego. Kolejne dwa lata spędził na nauce w Akademie Julian 
w Paryżu, potem w Monachium, gdzie podjął naukę w pracowni Józefa Brandta, z którym 
łączyła go serdeczna przyjaźń. Przez krótki okres był mężem córki Brandta – Krystyny, 
jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem. W 1900 przeniósł się do Warszawy, następnie 
do Wilna i Poznania. Uprawiał przede wszystkim malarstwo pejzażowe oraz rodzajowe. 
Był nauczycielem malarstwa, także wykładowcą na uniwersytecie wileńskim. Ilustrował 
książki i czasopisma. Wydał album z reprodukcjami, ukazujący życie na prowincji. Bohusz-
-Siestrzeńcewicz w swojej twórczości malował portrety oraz pejzaże, ale to sceny rodzajowe 
ukazujące codzienne życie w małych miasteczkach i wsiach litewskich były stanowiły 
najczęściej pojawiający się u niego motyw. Obrazy artysty należą do zbiorów muzealnych 
w Wilnie, Płocku w Warszawie, Poznaniu oraz w Pałacu Herbsta w Łodzi.

Dużym uznaniem w dorobku artystycznym Bohusz-Siestrzeńcewicza cieszyły się rysunki 
piórkiem i tuszem, których tematem wielokrotnie czynił kompozycje figuralne zaczerpnięte 
z wileńskich jarmarków. W oczach krytyków prace te komentowane były w następujący 
sposób:
 Światem tego artysty jest miasteczko litewskie, z jego malowniczą, błotnistą ulicą 
o zapadłych, staroświeckich domkach, – warchołem dni jarmarcznych, szwargotem 
żydostwa, trzaskiem biczów, kwikiem i strachaniem się koni i nieporównaną galerią typów 
ludowych. W swych gwaszach, w śmiałych akwarelach a przede wszystkim w rysunkach 
piórem, jakby do niechcenia rzuconych, dał Siestrzeńcewicz przedziwny obraz tego świata. 
Subtelność rysunku, a bystra obserwacja życia i charakteru form, znakomity ruch i typ 
koni, malowniczość i swoboda układu – stanowią o pierwszorzędnej wartości tych prac, 
zadziwiająco lekkich w stylu, istnych impresji, dalekich od ciężko, uporczywie wykończanych 
ilutracyj epoki naturalizmu. 
 (E. Niewiadomski, Malarstwo polskie XIX i XX wieku, Warszawa 1926, s. 232).

Rysunki powstawały podczas pobytu artysty w Petersburgu, Monachium oraz Paryżu, skąd 
nadsyłał ukończone prace na wystawy do Warszawy. Były one także chętnie reprodukowane 
w Tygodniku Ilustrowanym. Prace artysty zostały również rozpowszechnione w formie 
albumu wydanego w Wilnie w 1913 r. pod tytułem „Rysunki piórem Stanisława Bohusz-
-Siestrzeńcewicza”, o czym donosił „Kurjer litewski”:
 Mamy przed sobą, wydane obecnie przez autora, album rysunków piórem Stanisława 
Bohusz-Siestrzeńcewicza. Jest to szereg arcydzieł techniki piórkowej. Nadzwyczajna 
brawura, rozmach, rozmaitość kresek piórkowych, przy doskonałem, a bardzo subtelnem 
zachowaniu formy i tonów – robią te rysunki nieporównanemi i jedynemi w swoim rodzaju. 
W rzeczywistości nie są to rysunki – to są obrazy malowane piórem. W rysunkach tych 
wszystko drga życiem – światłem – powietrzem – a widz żywo odczuwa całą barwność 
chłopskich świt i chustek, ciemnych sylwetek żydowskich, fur i koni, całego tego ruchu 
jarmarków małomiejskich – świecących słońcem, lub ugrzęzłych w błocie. (…) Przypatrzcie 
no się tylko tym chłopom: w jaki sposób każdy z nich stoi, jak rozmachuje rękami, ten 
znowu „wisi” na wozie (…). Ci wszyscy – to nie chłopi „z pracowni malarza” – to ludzie 
żywi: chłopi z krwi i kości! (…) To też rysunki Siestrzeńcewicza tchną poezją ogromną, jak 
wszystkie dzieła, powstałe z wielkiego umiłowania. 

(-w-b, Rysunki piórem Siestrzeńcewicza, „Kurjer litewski” 1913, nr 272, s. 2).

Obecnie jarmarki wileńskie Bohusz-Siestrzeńcewicza znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum 
Narodowego w Warszawie – Rozmowy chłopskie na jarmarku, Na jarmarku (obie realizacje 
z ok. 1900 r.).
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23
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Madonna

ołówek, papier, 21 × 15 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym  
u dołu: WH

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 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.
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24
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, 1945 r.

ołówek, tusz, papier, 22,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym i dat. p. d.: 
W1945H/Jaffa
u dołu ołówkiem: Autoportret

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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25
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze-1978 
Warszawa)

Wenus, 1971 r.

akwarela, tusz, papier, 33,5 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: majaberezowska71

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa 
Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach 1932–1937 mieszkała we Francji. 
W 1942 r. została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała 
się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.
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26
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Kąpiel

akwarela, tusz, papier, 33,5 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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27
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Scenki erotyczne

niebieska kredka, papier, 29 × 6,2 cm
na odwrocie okrągła pieczęć malarza 
i data zakupu pracy od artysty (1966 r.)

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

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-
nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny 
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość 
kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie 
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowa-
nych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. 
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, 
Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała 
retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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28
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Historyjka erotyczna

kredki, papier, 70,5 × 8 cm
na odwrocie data zakupu pracy od artysty 
(1966 r.)

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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29
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Zatoka

akwarela, papier, 35 × 45,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 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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30
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Sopot, 1924 r.

akwarela, papier, 38,5 × 28 cm
sygn. i dat. p. d.: Mokwa Zoppot/1924

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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31
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z łódką

akwarela, ołówek, papier, 
14,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 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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32
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Brzeg morza, 1929 r.

gwasz, papier, 34 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: SJaxa/1929

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

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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33
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Gdynia

akwarela, gwasz, papier, 40 × 47,5 cm
sygn. l. d.: Suchanek/GDYNIA

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 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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34
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Rybak, 1926 r.

akwarela, papier, 33 × 23 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa/1926

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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35
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice (praca dwustronna)

ołówek, papier, 22 × 28 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkice, między innymi 
przedstawienia głów postaci
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 
1897–1900 oraz 1910–1921 piastował stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące 
się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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36
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Popiersie dziecka  
z lewego profilu

ołówek, papier, 21,5 × 12,5 cm
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

37
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Głowa małego dziecka en face

ołówek, papier, 21,5 × 12,5 cm
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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38
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Studium głowy kobiecej, 
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 23,2 × 15,5 cm
na odwrocie szkic postaci siedzącej przy 
sztaludze
p. d.: 3
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium, 
a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. 
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko 
artystyczne przełomu wieków.
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39
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Profil kobiecy (praca dwustronna)

ołówek, papier, 23,3 × 15,6 cm
na odwrocie szkice z postaciami ludzkimi 
i fragmentami pejzażu
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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40
Józef Pieniążek

(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Uliczka w Kłodzku, 1949 r.

ołówek, papier, 15,1 × 11,3 cm,
opis. i dat. l. d.: Kłodzko/21/8 1949

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 700 zł

41
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Widok na kościół Św. Piotra 
i Pawła w Gdańsku, 1949 r.

ołówek, papier, 11,3 × 15,2 cm
opis., dat. i sygn. l. d.: kość. św. Piotra 
i Pawła/Gdańsk 6/XII 49/JPieniążek
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 700 zł

Lwowski malarz i grafik, uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku pod wpływem malarstwa Wyczółkowskiego utrwalał 
na obrazach elementy dawnego stroju ludowego oraz zabytków dawnej sztuki (kościoły, kaplice), umieszczając je często na tle krajobrazu. 
W latach 1925–38 wystawiał swoje prace m.in. w Warszawie i Krakowie. Był członkiem grupy „Czartak”, Związku Polskich Artystów 
Grafików oraz grupy „Dziesięciu Plastyków”. Ceniony twórca pejzażu miejskiego oraz malarstwa krajobrazowego, miedziorytów i akwafort 
(Teka sandomierska, Teka krzemieniecka). Po 1945 r. zamieszkał w Krakowie.
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42
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Widok na wieżę zamkową 
w Olsztynie, 1950 r.

ołówek, papier, 15,3 × 11,2 cm
opis. i dat. l. d.: Olsztyn/25/7 1950
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 700 zł

43
Józef Pieniążek

(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Kapliczka w Pychowicach, 1949 r.

ołówek, papier kremowy; 15,2 × 11,3 cm
opisany i sygnowany przez artystę u dołu: 

Pychowice 9/4 1950 JP.
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 700 zł
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44
Adam Setkowicz
(1876 Kraków – 1945 tamże)

Spotkanie

akwarela, papier, 15 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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45
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice koni (praca dwustronna)

ołówek, akwarela, papier, 24 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K.Kossak
na odwrocie szkice koni, 
sygn. p. d.: K.Kossak

Pochodzenie:
Kolekcja bratanicy artysty.

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńko   wskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę 
jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.
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46
Daniel Chodowiecki 
(1726 Gdańsk - 1801 Berlin)

Zestaw 7 akwafort ze scenami 
z życia Chrystusa

akwaforty, papier, 7,8 × 7,8 cm 
w świetle passe-partout (każda)
sygnowane na płycie (każda)

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja:3 500 – 4 500 zł

Malarz, rysownik i grafik. Syn gdańskiego kupca zbożowego Gottfrieda Chodowieckiego 
i francusko-szwajcarskiej hugenotki Marii Henrietty Ayrer. Z początku Daniel miał iść w ślady 
swojego ojca i w przyszłości miał zajmować się kupiectwem. W wieku siedemnastu lat 
wyjechał do Belina, gdzie zamieszkał na wiele lat. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. 
W latach 1748/49 Daniel uczył się u augsburskiego miedziorytnika Johanna Jacoba Haida 
(1704-1767). Początkowo zajmował się emalierstwem, a następnie swoje zainteresowanie 
przeniósł na malarstwo olejne. Popularność zdobył w kręgach mieszczańskich, które często 
stawało się głównym motywem w jego pracach. Chodowiecki uwieczniał również życie 
codzienne chłopów, sceny z żołnierzami, szlachtą. Przedstawienia te cieszyły się tak wielką 
popularnością, że artysta zaczął je powielać w pracach graficznych, które odznaczały się 
wysoką klasą. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które 
następnie wydał jako „Dziennik z podróży”. Od 1790 roku pełnił funkcję wicedyrektora, 
a od 1797 dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.





58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

47
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Mężczyzna z kagankiem

ołówek, papier, 16 × 10,2 cm
p. d.: 19
Poniżej szkic palącego się kaganka oraz 
szkic głowy
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

48
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Portret kobiety z odkrytym 
ramieniem

ołówek, papier, 16,1 × 10,4 cm
l. d. ołówkiem: Anna Münich.
U dołu szkic głowy mężczyzny 
z otwartymi ustami
p. d.: 13
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszcz-
kiewicza oraz Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium 
i Wiedniu. Wiele podróżował, odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, 
Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów Młoda Sztuka, 
której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie 
prowadził własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, 
batalistyczne i religijne. Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał 
ilustracje do utworów J. Słowackiego oraz do powieści H. Sienkiewicza. 
W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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49
Stanisław Chlebowski

(1835 Pokutyńce na Podolu – 
1884 Kowanówko k. Poznania)

Artysta przy pracy  
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 23,2 × 14,5 cm
na odwrocie, studia szkicowe głów 

męskich

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

50
Stanisław Chlebowski

(1835 Pokutyńce na Podolu – 1884 
Kowanówko k. Poznania)

Pejzaż

ołówek, papier, 14,5 × 23,4 cm
p. d.: 9 czerwca oraz p. g.: 5

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

W latach 1853–59 kształcił się w Akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację 
studiów w Monachium i wParyżu, gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię. W tym okresie 
prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej Zachęcie. W latach 1864–76 pełnił funkcję nadwornego 
malarza sułtana Abdul-Azisa w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety sułtana oraz zamożnych 
cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881 r., osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację 
światem Wschodu. Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy egzotyczny pejzaż. Stosował 
przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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51
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kościółek w Rudawie,  
od strony bramy, ok. 1905

ołówek, papier, 15,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

52
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Zabudowania klasztorne, 
ok. 1903 r.

ołówek, papier, 19 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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53
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pola ze strachami na ptaki

ołówek, papier, 16 × 19 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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54
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Kościół Minorytów w Wiedniu, 
1876 r.

ołówek, papier, 14,8 × 9,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. i opis. l. d.: TRyb/Minoritenkir-
che/Wien 16/6 76.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

55
Tadeusz Rybkowski

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Pejzaż z kopułą, 1921 r.

ołówek, papier, 10 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. l. d.: T. Ryb 12/V 21

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszcz-
kiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. 
W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go 
tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał 
się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.
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56
M. Gielniewski
(2 połowa XIX w.)

Kraków, 1882 r.

akwarela, papier, 48 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: M. Gielniewski VII 
1882/3
l. d.: Pieczęć Wyższej Szkoły Realnej 
w Krakowie powyżej: (nieczytelnie)/28/12 
1882 

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł
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57
Władysław Chmieliński 
(Władysław Stachowicz)
(1911 Warszawa – 1979 Warszawa)

Dzień targowy na Małym Rynku 
w Krakowie

akwarela, papier, 49 × 33,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: Wł. Stachowicz

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy. 
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury, 
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie 
chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także 
pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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58
Walery Eljasz-Radzikowski
(1841 Kraków – 1905 tamże)

Kościół w Skawinie, 1867 r.

akwarela, papier, 23,5 × 30 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: malował z natury 
Walery Eljasz 1867

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1856–1862 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
w pracowni Władysława Łuszczkiewicza. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie studiował 
w tamtejszej Akademii. W latach 1865–1866 odbył liczne podróże artystyczne, m.in. 
do Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoch. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. 
W twórczości Eljasza-Radzikowskiego można wydzielić dwa główne motywy – były to 
sceny historyczne oraz widoki ukochanych gór artysty – Tatr. Swoje prace artysta wystawiał 
w krakowskiej TPSP i TZSP.
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59
Michał Pociecha
(1852 Prokocim – 1908 Kraków)

Po kolędzie

akwarela, gwasz, papier, 23,5 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Pociecha

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

Malarz, rysownik. Studia odbył w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1869–75, 
pod kierunkiem  Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Następnie w 1875 roku w Aka-
demii monachijskiej u Ludwiga Löfftza. Już podczas nauki został dwukrotnie odznaczony 
medalami. Wystawiał swoje prace w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (od 
1875 r.) i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz Salonie Krywulta w Warszawie, a także 
w Wiedniu, Pradze i we Lwowie. Posługiwał się głównie akwarelą, rzadziej technika olejną. 
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60
Juliusz Holzmüller 
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Wyjazd na targ, 1908 r. 

akwarela, papier, 32,5 × 48 cm 
w świetle oprawy
sygn., dat. i opisana l. d.: Juliusz 
Holzmüller / 1908 / Wiedeń
na odwrocie oprawy nalepka Specjalnego 
składu ram, obrazów i luster z ul. Pańskiej 
21 we Lwowie.

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

Uczył się we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, gdzie uczęszczał na kurs malarstwa 
dekoracyjnego. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Mehoffera, Floriana 
Cynka i Teodora Axentowicza. Mieszkał w Krakowie oraz we Lwowie, gdzie po Ii wojnie 
światowej nauczał rysunku w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Swoje prace Holzmüller 
wystawiał w Krakowie, Warszawie oraz Lwowie. Artysta przede wszystkim tworzył w technice 
akwareli i atramentowej. Był bardzo dobrym rysownikiem, pozostawił po sobie wiele szkiców. 
W swej twórczości podejmował liczne motywy, takie jak pejzaże oraz widoki miejskie. 
Podejmował także tematy batalistyki oraz scen rodzajowych. W jego kompozycjach często 
pojawiały się konie.
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61
Kazimierz Bieńkowski
(1863 Warszawa – 1918 Kraków)

Chłopiec, 1917 r.

ołówek, papier, 28 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: Kazimierz Bieńkowski-
/P. 1917
l. g.: model Marian (nieczytelnie)/d.21. 
Marca 1917.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

W okresie 1880-1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje prace wystawiał 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych . W swojej twórczości malował portrety, 
pejzaże, sceny rodzajowe. Prace Bieńkowskiego należą do zbiorów Muzeum Narodowego  
i  Muzeum Historycznego w Krakowie.
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62
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret Żyda, 1880 r.

ołówek, papier, 62 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Stachiewicz/80 R

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, 
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.
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63
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Róże w chińskim wazonie, 1914 r.

akwarela, tektura, 98 × 66 cm
sygn. i dat. p. g.: Teod.Grott/914

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 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 i litografię 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, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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64
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Dziewczynka z papugą

akwarela, papier, 68 × 53,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. g.: Teod.Grott

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 500 – 10 000 zł
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65
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Kwitnące jabłonie

akwarela, papier, 58 × 79 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: Augustynowicz

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki 
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollosy’ego w Monachium. 
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. 
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. 
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego 
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głownie akwarelą. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak 
również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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66
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Droga w lesie

akwarela, papier, 26 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rubczak

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

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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67
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Sprzedawca dywanów

pastel, papier, 48 × 68 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: F.M.Wygrzywalski senior

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

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



75AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

68
Michał Ichnowski
(1857 Radom-1915 Kraków)

Maria Magdalena, 1913 r.

pastel, tektura, 30 × 46 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. g.: Ichnowski 1913

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

Malarz, rzeźbiarz. Studia odbył w latach 1878–1882 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dzięki otrzymanemu stypendium imienia Henryka Siemiradzkiego w 1881 roku wyjechał 
na czteroletnie studnia do Akademii w Monachium oraz w Wiedniu. Po powrocie do Polski 
zamieszkał w Krakowie, gdzie związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Tutaj, 
począwszy od 1883 roku wystawiał swoje prace w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
W swojej twórczości Ichnowski malował przedstawienia pejzaży, studia portretowe, obrazy 
o tematyce religijnej, a także i alegorycznej i humorystycznej. Prace artysty należą do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum w Tarnowie oraz Lwowskiej Galerii Obrazów.
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69
Stanisław 
Gibiński
(1882 Rzeszów – 
1971 Katowice)

W polu, przed 
1930 r.

akwarela, papier, 
18,5 × 35 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.:  
S. Gibiński
na odwrocie dedyka-
cja z 1930 r.

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
estymacja:  
2 000 – 2 500 zł

70
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Emma, 1897 r.

akwarela, papier, 36,5 × 23,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn., dat., i opisany p. d.: „Emma” Café Egerländer  / 
Marienbad/ mal. z natury. Tadeusz Rybkowski 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1908 roku w ASP 
w Krakowie, pod kierunkiem Juliana Fałata i Leona 
Wyczółkowskiego. Artysta pracował przede wszystkim 
w technice akwareli, która posługiwał się po mistrzowsku. 
Motywy jakie pojawiały się w jego twórczości, to pełne 
swojskiego klimatu sceny rodzajowe, ukazujące m.in. 
rybaków podczas połowu, myśliwych na łowach, czy ludzi 
zmierzających w kierunku kościoła. Z wielkim upodoba-
niem umiejscawiał owe sceny w zimowej scenerii. Gibiński 
przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje 
obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz na wystawie grupy Niezależnych.
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71
Seweryn Bieszczad
(1852 Jasło – 1923 Krosno)

Obóz cygański

akwarela, papier, 29,5 × 44 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: S. Bieszczad

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1868-1876. Podczas studiów 
dzięki uzyskanemu stypendium wyjechał do Wiednia, gdzie kształcił się w Akademii 
Wiedeńskiej. Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u  A. Wagnera. Swoje obrazy 
wystawiał w krakowskim i warszawskim TPSZP, w Salonie Krywulta, we Lwowie, Monachium 
i  Wiedniu. Malował sceny rodzajowe, które stało się głównym tematem jego prac. Były to 
scenki utrzymane w realistycznym tonie, ukazujące sceny z życia wsi i małych miasteczek. 
W pracach tych było uwidocznione wielkie zamiłowanie Bieszczada do folkloru. Tworzył 
w technice olejnej i akwareli. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Krośnie, 
w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.
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72
Mieszko Jabłoński
(1892 Lublin – 1965 Kraków)

Brodła, przed 1934 r.

akwarela, papier, 
27,5 × 37,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: MJabłoński
na odwrocie nalepka z Towarzy-
stwa przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie z 1934 r. z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

73
Władysław 
Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Kościół 
Świętego Jana 
w Orawce

pastel, papier, 
42 × 61 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: 
WSerafin

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
estymacja: 
2 000 – 3 000 zł

Studia artystyczne odbył w krakowskiej ASP w latach 1912 – 1914 oraz 1918 – 1920 pod kierunkiem J. Malczewskiego. Jako student 
zdobywał liczne nagrody i medale. W latach dwudziestych przebywał na stypendiach we Francji i Włoszech. Był członkiem Cechu Artystów 
Plastyków Jednoróg (1932–1934). Wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie i Poznaniu, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Okręgowego w Lublinie. Od 1950 r. pełnił funkcję 
adiunkta w macierzystej uczelni. Malował m.in. martwe natury, portrety kobiet oraz pejzaże.

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa 
oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.
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74
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Rybacy

akwarela, papier, 22 × 30 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Jerzy Potrzebowski

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

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, 
Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie 
realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także sceny batalistyczne 
i rodzajowe. Inspiracji dostarczyły mu dzieła poezji i polskiej literatury takie jak Trylogia 
Henryka Sienkiewicza. W jego pracach częstym motywem były konie, które pojawiały się 
w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy 
„Zachęta”. Jego prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. 
W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyła się wielka 
monograficzna wystawa prac artysty.
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75
Stanisław Dziemański
(1897–1962)

Morskie Oko, 1947 r.

akwarela, papier, 47 × 68,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: S. DZIEMAŃSKI 1947

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

Studia malarskie odbył w Szkole Rysunków Malowania i Modelowania, pod kierunkiem 
T. Błotnickiego i S. Dębickiego. Naukę uzupełniał w prywatnej Szkole Malarstwa i Rzeźby 
u Stanisława Dębickiego i Wincentego Wodzinowskiego, a także przed 1915 rokiem 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w pracowni Teodora Axentowicza. Po 1924 
roku odbył podróże do Włoch i Francji. Od 1950 roku przynależał do Związku Polskich 
Artystów Plastyków. W swojej twórczości przede wszystkim posługiwał się akwarelą oraz 
olejną. Malował pejzaże, morskie oraz górskie. W 1954 roku zamieszkał w Warszawie. 
Brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, wystawiał również w Warszawie, Lublinie, 
Poznaniu i Zakopanem.
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76
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Juhas

pastel, tektura, 49 × 34 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: St. Górski

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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77
Berthold Hellingrath
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Pejzaż z mostem

technika mieszana, papier, 39 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Malarz i rytownik niemieckiego pochodzenia, z mistrzowską wprawą posługujący się techniką 
akwaforty, w której realizował temat widoków miejskich. Po ukończeniu Szkoły Rzemieślniczej 
w Gdańsku, udał się na studia do Drezna, gdzie w latach 1899–1905 studiował na tamtejszej 
Akademii Sztuk Pięknych. Edukację kontynuował w Paryżu i Monachium. Prace Hellingratha 
przedstawiające architekturę Gdańska, Elbląga, Torunia, Grudziądza, Malborka i Królewca, 
by wymienić tylko kilka najczęściej pojawiających się miast w twórczości artysty, były 
wielokrotnie reprodukowane na pocztówkach, przynosząc mu stały dochód. W 1925 r. 
Hellingrath otrzymał posadę pedagoga na Politechnice w Hanowerze, gdzie po kilku latach 
został mianowany profesorem. W czasie II wojny światowej spora część dorobku artysty 
została rozproszona lub uległa zniszczeniu.
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78
Józef Wincenty Kruszewski
(1853 Bruksela -1920 Kraków)

Scena rodzajowa

akwarela, tusz, papier, 19 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Kruszewski 

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

W latach 1867-1876 pobierał nauki (z przerwami) w pracowni Władysława Łuszczkiewicza 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Naukę uzupełniał również u Juliusza Kossaka i Jana 
Fransa Portaelsa w Brukseli. Sławę zyskał przede wszystkim jako świetny akwarelista. Był au-
torem przede wszystkim wielu kompozycji przedstawiających sceny rodzajowe, o charakterze 
satyrycznym. Malował również scenki o tematyce żydowskiej. W jego twórczości pojawiały 
się również portrety, pejzaże, oraz sceny nawiązujące do dzieł literackich i do wydarzeń 
historycznych. Kruszewski wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Towarzystwie Zachęty i Salonie Krywulta w Warszawie oraz we Lwowie, Tarnopolu. Jego 
prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Cieszynie, Krakowie, Warszawie i we Lwowie.
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79
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Kapliczka

akwaforta, papier, 13,5 × 9,5 cm (odcisk płyty), 
22,5 × 17 cm w świetle ramy
sygn. ołówkiem poniżej kompozycji p.d.: JPieniążek

Charakterystyczna kap [liczka dla Podhala gdzie artysta od 
1925 r. dokumentował zabytki architektury i sztuki góralskiej. 
Kapliczka opleciona krzewem winnym symbolizującym 
w Nowym Testamencie Chrystusa.

Pochodzenie:
Kolekcja malarza Antoniego Bartkowskiego (1891–1974)

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

80
Józef Pieniążek
(1888–1953)

Uliczka w Wilnie, 1923 r.

akwaforta, papier, 15,5 × 10 cm (odcisk płyty), 24 × 17 cm 
w świetle ramy
sygn. na płycie p. d.: J. PIENIĄŻĘK 
oraz l. d.: WILNO
poniżej ołówkiem dedykacja: P. Antoniemu Bartkowskiemu 
|w dowód koleżeńskiej i przy – |jacielskiej pamięci |Józef 
Pieniążek

Pochodzenie:
Kolekcja malarza Antoniego Bartkowskiego (1891 – 1974)

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

Lwowski malarz i grafik, uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczółkowskiego. 
Od 1925 roku pod wpływem malarstwa Wyczółkowskiego utrwalał na 
obrazach elementy dawnego stroju ludowego oraz zabytków dawnej 
sztuki (kościoły, kaplice), umieszczając je często na tle krajobrazu. 
W latach 1925–38 wystawiał swoje prace m.in. w Warszawie 
i Krakowie. Był członkiem grupy „Czartak”, Związku Polskich Artystów 
Grafików oraz grupy „Dziesięciu Plastyków”. Ceniony twórca pejzażu 
miejskiego oraz malarstwa krajobrazowego, miedziorytów i akwafort 
(Teka sandomierska, Teka krzemieniecka). Po 1945 r. zamieszkał 
w Krakowie.
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81
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Sad ukraiński (Krajobraz 
o zmroku), 1904 r.

autolitografia barwna, papier, 
14,5 × 22 cm w świetle passe-partout
sygnowany na kamieniu p. d: JS

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja:1 800 – 2 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął 
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885-1888 
w pracowni E. A . Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, 
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził 
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także 
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m. in.: J. Bukowski, 
A. Karpiński,T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany 
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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82
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Grób Jadwigi, 1911–1912 r.

autolitografia, papier, 57,5 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: LWyczół

Plansza pochodzi z teki 18 autolitografii 
„Wawel”, wydanej w 25 egzemplarzach.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP 
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz 
Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz 
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, 
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką 
impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują 
się w największych muzeach polskich.
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83
Stanisław Noakowski
(1867 Nieszawa – 1928 Warszawa)

Widok na kościół, 1923 r.

akwarela, papier, 26 × 37 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.: SN 2 III 3

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował architekturę w Petersburgu. Lata 1899–1918 spędził w Moskwie, wykładając 
kompozycję i historię sztuki w tamtejszej Stroganowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego, 
a także na wydziale architektury Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Działalność 
pedagogiczną kontynuował po powrocie do Polski w 1918 r., m.in. na Politechnice War-
szawskiej oraz w stołecznej i krakowskiej akademii. Od 1922 r. należał do Stowarzyszenia 
Artystów Polskich Rytm. Na oeuvre artysty składają się przede wszystkim akwarele i rysunki 
przedstawiające motywy architektoniczne, stylowe wnętrza – starorosyjskie, europejskie, ale 
również wyimaginowane. Noakowski tworzył ponadto projekty okładek książek, plakatów, 
scenografii. Był autorem wielu artykułów z dziedziny historii sztuki. Wielokrotnie nagradzany 
za swoją twórczość, której najlepszym okresem zwykło się uważać lata po 1912 roku. Duża 
część dorobku artysty zginęła podczas obydwu wojen, zachowane prace znajdują się dziś 
w wielu kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in. w muzeach narodowych Krakowa, 
Kielc, Szczecina i Gdańska.
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84
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce - 1946 Wadowice)

Młoda Polska, 1903 r. 

(okładka i czasopismo), litografia barwna, 
papier, 38,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout sygn. na płycie 
l. d.: JÓZEF MEHOFFER/1903 
Grafika wykonana na zamówienie wydaw-
cy H. Altenberga jako okładka albumu 
„Sztuka Polska. Malarstwo” , zeszyt II, 
wydanego we Lwowie w 1903 roku. 
Praca reprodukowana m. in. w: Mieczy-
sław Wallis "Secesja", wyd. Arkady, 1984, 
s.119.

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 500 -2 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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85
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Martwa natura

ołówek, papier, 47 × 31 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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86
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Muzyk

akwarela, ołówek, papier, 32 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: jms.
autorskie zapiski

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

87
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Córeczka

akwarela, ołówek, papier, 34 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
u dołu opisany ołówkiem: Córeczka proj. 
Szancer

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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88
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków-1973 Warszawa)

Akt siedzącej

ołówek, papier, 35 × 25 cm

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował 
w krakowskiej akademii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i doro-
słych, współpracował m.in. z takimi czasopismami, jak „Świerszczyk” 
i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami i kostiumami dla 
teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. 
Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe 
sylwetki postaci oraz kolorystyka z przewagą brązów.

89
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt stojącej

ołówek, papier, 32,5 × 23,2 cm

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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91
Jan Cybis

(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura

ołówek, papier, 24,2 × 17,9 cm
sygn. p. d.: J.C.

Pochodzenie:
ze spuścizny po Hannie  

Rudzkiej-Cybisowej

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

90
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Autoportret, lata 30. XX wieku

ołówek, papier, 17 × 14,4 cm
sygn. p. d.: J.C.

Pochodzenie:
ze spuścizny po Hannie  
Rudzkiej-Cybisowej

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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92
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

W ogrodzie, lata 30. XX wieku

ołówek, papier, 24,4 × 18,3 cm
sygn. p. d.: J.C.

Pochodzenie:
ze spuścizny  
po Hannie Rudzkiej-Cybisowej

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

93
Jan Cybis

(1897 Wróblin – 
1972 Warszawa)

Akt, 1939 r.

ołówek, papier, 
22 × 28,4 cm

sygn. i dat. p. d.: 
Jan Cybis/1939.

Pochodzenie:
ze spuścizny po 

Hannie Rudzkiej-
-Cybisowej

cena wywoławcza: 
800 zł •

estymacja: 
1 200 – 1 500 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa 
Pankiewicza. Po studiach wraz z malarzami skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego w polskim malarstwie. W jego twórczości 
dominowała kameralna tematyka: martwa natura, akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych z barwą i fakturą.
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94
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż, lata 30-te XX w.

akwarela, ołówek, papier, 45 × 54 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

Wystawiany:
„Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Epste-
in”, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18 września – 31 grudnia 2015

Reprodukowany:
Artur Winiarski, „Mistrzowie Ecole de 
Paris. Henri Epstein”, Villa la Fleur, 
Warszawa 2015, s. 162, nr kat. 111

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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95
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Port, lata 30-te XX w.

akwarela, ołówek, papier, 41 × 54,5 cm
sygn. p. d.: H. Epstein

Wystawiany:
„Mistrzowie Ecole de Paris. Henri Epste-
in”, Villa la Fleur, Konstancin- -Jeziorna, 
18 września – 31 grudnia 2015

Reprodukowany:
Artur Winiarski, „Henri Epstein, katalog 
wystawy”, Villa la Fleur, Warszawa 2015, 
s. 137, nr kat. 103

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Dominującą grupę dzieł w twórczości Epsteina z l. 30. XX w. są sceny przedstawiające 
rybaków przy pracy. Wiadome jest, że w 1931 r. artysta przebywał w Bretanii, w miejscowości 
Concarneau oraz wypływał na przybrzeżną wyspę Belle-Ile-en-Mer, skąd przywoził liczne 
akwarele, inspirowane tym tematem. Motyw portów i rybackich wiosek obecny w dorobku 
malarza wskazuje na niesłabnące u artysty zainteresowanie człowiekiem w określonym 
środowisku i stanowi niejako kontynuację studiów, w których przyglądał się pastuchom 
na polach Owernii i przekupkom na targu w Saint-Jean-de-Luz. Znaczna ilość obrazów 
o tematyce portowej przysporzyła Epsteinowi przydomek „malarza portów rybackich”, zaś 
jego twórczość z tego czasu została zdefiniowana przez krytykę jako „błękitny okres”.
„W każdej ze swoich wypraw Epstein nie tylko potrafi odkryć istotę krajobrazu, ale też maluje 
ludzi, przedstawiając ich codzienność oraz relacje, wydobywając w ten sposób lokalny koloryt 
nie tylko miejsca, ale i społeczności.”

Henri Epstein, [seria: Mistrzowie Ecole de Paris], Warszawa 2015, s. 47.
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96
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret kobiety z perłami, 1931 r.

węgiel, papier, 56,5 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Berlewi. 31.

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

Malarz i grafik, otrzymał rozległe wykształcenie artystyczne podejmując studia w Warszawie, 
Antwerpii i Paryżu. Podczas pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym 
środowiskiem awangardowym, co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. 
mechanofaktury, której główne założenia przedstawił w 1924 r, a które opierały się na idei 
malarstwa nieprzedstawiającego w duchu abstrakcji geometrycznej w jego zrytmizowanej 
formie. Z okresu berlińskiego pochodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, przy-
wodzące skojarzenia z twórczością Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana silnej 
geometryzacji i skontrastowana z jednolitą bielą tła. Berlewi był związany z ugrupowaniami 
Blok i Novembergruppe. W jego twórczości pojawiały się również wątki nawiązujące do 
kultury żydowskiej, w czym próbował stworzyć nowoczesny język narodowy.
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97
Maurycy Mędrzycki
(1890 Łódź – 1951 Paul de Vance)

Bob Tarcali

sangwina, papier, 42 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Mendjizky

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

Uczeń J. Katzenbogena w Łodzi. Od 1908 r. mieszkał w Paryżu, skąd często przyjeżdżał 
do kraju. W 1921 r. brał udział w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie 
artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku uczestniczył w pokazie sztuki polskiej 
w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 r. mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Malował pejzaże i portrety. Jego twórczość związana jest z postimpresjo-
nistycznym nurtem École de Paris.
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98
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Kobieta przy stole

węgiel, papier 62,5 × 48 cm
sygn. p. d.: Landau (tuszem)

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Marsylia

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Pierwsze szlify w kierunku edukacji 
artystycznej pobierał w łódzkiej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena, w której studiował 
razem z Henrykiem Epsteinem. Kolejnym nauczycielem młodego Zygmunta był Stanisław 
Lentz, na którego zajęcia uczęszczał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W wieku 
dwudziestu dwóch lat przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował studia w Académie de 
la Grande Chaumière i Académie Colarossi. Tam zetknął się z twórczością Cezanne’a i za-
przyjaźnił z Kislingiem. Landau wystawiał w Warszawie, Łodzi oraz na Salonie Jesiennym 
i Niezależnych. Okres II wojny światowej artysta spędził w Saint-Tropez, Nicei, Paryżu, 
a także odbywał wyprawy do Londynu i Sztokholmu. Pod koniec lat 50. XX w. malarz osiadł 
w Izraelu, z którym związał się już do końca życia.
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99
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Spotkanie

tusz na szkicu ołówkowym, papier, 
31 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Epstein (faksymile)

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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100
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Portret młodej dziewczyny

litografia barwna, papier, 42 × 34,5 cm 
(zadruk), 48 × 41 cm w świetle ramy
numerowany ołówkiem l. d.: 21/65

Wystawiany:
„Kisling”, Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim, 13.03.2018–14.04.2018

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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101
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Kobieta z mandoliną

pastel, papier, 64 × 48 cm 
w świetle ramy
sygn. śr. l. d.: Landau

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

Malarz związany ze środowiskiem École de Paris. Pierwsze szlify w kierunku edukacji 
artystycznej pobierał w łódzkiej szkole rysunku Jakuba Kacenbogena, w której studiował 
razem z Henrykiem Epsteinem. Kolejnym nauczycielem młodego Zygmunta był Stanisław 
Lentz, na którego zajęcia uczęszczał w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W wieku 
dwudziestu dwóch lat przeniósł się do Paryża, gdzie kontynuował studia w Académie de 
la Grande Chaumière i Académie Colarossi. Tam zetknął się z twórczością Cezanne’a i za-
przyjaźnił z Kislingiem. Landau wystawiał w Warszawie, Łodzi oraz na Salonie Jesiennym 
i Niezależnych. Okres II wojny światowej artysta spędził w Saint-Tropez, Nicei, Paryżu, 
a także odbywał wyprawy do Londynu i Sztokholmu. Pod koniec lat 50. XX w. malarz osiadł 
w Izraelu, z którym związał się już do końca życia.
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102
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

litografia barwna, papier, 58,5 × 48 cm 
(zadruk), 63,5 x 52,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: Kisling,; opis. 
ołówkiem l. d.: H.C/25 „G”, p.d.: pieczęć 
ATELIER KISLING i odręczny podpis:  
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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103
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Blondynka

litografia barwna, papier, 54,5 × 47 cm 
(zadruk), 61,5 × 51 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na kamieniu l. d.: Kisling,; opis. 
ołówkiem l. d.: 15/150, p. d.: pieczęć 

ATELIER KISLING i odręczny podpis: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

104
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Brunetka

litografia barwna, papier, 49,5 × 34,5 cm 
(zadruk), 54,5 × 39 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na kamieniu p. g.: Kisling,  
l. d. ołówkiem: H.C „M”/25

oraz p. d.: owalny wycisk ATELIER 
KISLING i podpis ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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105
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż

litografia barwna, papier, 32 × 43 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Hayden., l. d.: E.A.

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

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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106
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Kompozycja z postaciami

akwarela, tusz, papier, 34 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: Menkes

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

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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107
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Szkic rzeźbiarski, 1951 r.

technika mieszana, papier, 35 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygnowany, opisany i datowany p. d.: 
Sept./1951/croquis de/Lambert Rucki

Wystawiany:
Jean Lambert-Rucki, Villa la Fleur,  
12 września – 31 grudnia 2017

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

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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108
Jankiel Adler
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/
Anglia)

Kompozycja z postaciami

tusz lawowany, papier, 43 × 34 cm
sygn. p. d.: Jankiel Adler C.A. (faksymile
podpisu?); obok ołówkiem 47 (numer 
spisu lub data)

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, działający w Warszawie, Berlinie, Düsseldorfie, 
Paryżu i Londynie. Edukację artystyczną rozpoczął w Polsce. Od 1916 r. kontynuował naukę 
u Gustava Wiethchtera w Kunstgewerbeschule w Barmen koło Düsseldorfu. W 1918 r. 
związał się z łódzką grupą żydowskich artystów Jung Idysz. W 1920 roku wyjechał do 
Berlina, gdzie wszedł w krąg artystów skupionych wokół awangardowego czasopisma „Die 
Aktion”. Początkowo tworzył wielofigurowe obrazy wpisujące się w nurt symbolicznego 
ekspresjonizmu. Często podejmował też wątki biblijno-talmudyczne i opracowywał tematy 
zaczerpnięte z żydowskiego folkloru. Z czasem, pod wpływem kubizmu, zaczął tworzyć 
przestylizowane kompozycje figuralne, nie rezygnując jednak z wątków narracyjnych. Na 
początku lat 30. nasiliła się w jego twórczości skłonność do abstrakcyjnego uogólniania 
form. W 1931 artysta korzystał z pracowni Kunstakademie w Düsseldorfie, co zaowocowało 
kontaktem z Paulem Klee. W latach 30. przemieszczał się między Francją a Polską. W 1940 
wstąpił w szeregi formującej się we Francji armii polskiej. W 1943 osiedlił się w Londynie. 
W latach 40. powrócił do formuły wielkoformatowych obrazów figuralnych z lat 20., do 
wymownych gestów, wyszukanych póz i typizacji postaci. Twórczość Adlera prezentowana 
była na wielu indywidualnych wystawach, m.in. w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Londynie, 
Nowym Jorku, Edynburgu i Wuppertalu. Oprócz malarstwa olejnego artysta uprawiał techniki 
graficzne, rysunek i akwarelę.
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109
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Widok na wioskę

akwarela, papier, 48 × 32 cm

Wystawiany i reprodukowany:
„Joseph Pressmane, Mistrzowie École de 
Paris”, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18 maja-28 września 2019, [katalog 
wystawy], tekst Artur Winiarski, Warszawa 
2019, s.164., nr kat. 98

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 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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110
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Tulipany

litografia barwna, papier, 55,5 × 46,5 cm 
(zadruk), 59,5 × 50,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling; opis. 
ołówkiem l. d.: H.C/25 „K”, p. d.: pieczęć 
ATELIER KISLING i odręczny podpis: Jean 
Kisling

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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111
Mieczysław 
Lurczyński
(1907 Petersburg – 
1992 Paryż)

Przystań 
w Nonfleur

flamaster, papier, 
23,7 × 31,5 cm
sygn. p. d.: 
NONFLEUR – LUR-
CZYNSKI

Pochodzenie:
Atelier artysty
Kolekcja POSK 
w Londynie.

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

112
Mieczysław 
Lurczyński
(1907 Petersburg – 
1992 Paryż)

Kościół 
w Walencji- 
Cullera

flamaster, kredka, 
papier, 27 × 37 cm
sygn. p. d.: 
LURCZYNSKI – 
CULLERA, opisany  
l. d.: Valencia

Pochodzenie:
Atelier artysty
Kolekcja POSK 
w Londynie.

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

Kształcił się w warszawskiej akademii. Po wojnie, w której aktywnie uczestniczył jako żołnierz Armii Krajowej, 
emigrował do Francji. Wiele podróżował, malując pejzaże, architekturę odwiedzanych krajów, m.in. Włoch, 
Hiszpanii, Maroka czy Algierii. Przedstawiał także ulice francuskich miast z ich zabytkami i toczącym się na 
nich życiem, ponadto martwe natury z kwiatami. Poza malarstwem zajmował się również twórczością pisarską, 
publikując m.in. dramaty i tomiki poezji. Stosował pogodną kolorystykę, nie stroniąc od silnych kontrastów, 
niejednokrotnie plamę barwną ujmował ciemnym konturem.
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113
Louis Marcoussis
(1878 Warszawa – 1941 Cusset)

Zone

akwaforta, papier, sucha igła,  
15 × 10 cm (odcisk płyty),  
17 × 11,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Marcoussis

Grafika do zbioru poezji Guillaume'a Apol-
linaire'a „Alkohole” wydanej w 1934 r.

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

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



112 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

114
Balthasar Kłossowski de Rola

(1908 Paryż – 2001 Rossinière)

Uczniowie

litografia, papier, 49 × 41,5 cm (zadruk), 
59 × 51,5 cm w świetle passe-partout

sygn. monogramem p.d.: B oraz l. d.: H. C.

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

115
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Sąd Parysa, 1940 r.

ołówek, papier, 23 × 31 cm
sygn. p. d.: Cyankiewicz obok słabo 
czytelna data:...9 VII 1940
na zagięciu papieru pieczęć (widocz-
na częściowo z przodu oraz z tyłu) 
z obozu jenieckiego: Stalag geprüft 
|IA 79

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Pochodził z arystokratycznej rodziny polskiego pochodzenia 
o tradycjach artystycznych - jego ojcem był historyk sztuki 
i malarz Erich Klossowski, matką malarka Elizabeth Doro-
thea, zwana Baladine. Jego starszy brat, Pierre, był również 
malarzem i pisarzem. Balthus studiował filozofię oraz historię 
sztuki we Wrocławiu i Monachium. W 1921 roku zamieszkał 
w Berlinie, następnie w 1924 roku przeprowadził się do 
Paryża. Był samoukiem. Studiował i kopiował malarstwo 
dawnych mistrzów. Malował portrety, pejzaże, martwe 
natury. Charakterystycznymi dla jego twórczości stały się 
kontrowersyjne przedstawienia młodych dziewcząt, w pro-
wokacyjnych pozach. Obrazy Balthusa były bardzo cenione 
w środowisku artystycznym – Pablo Picasso zakupił obraz 
Balthusa „Dzieci Blanszardów”. Był laureatem „Nagrody 
Cesarza Japonii” z 1991 r. W 1998 r. otrzymał tytuł doktora 
honoris causa ASP we Wrocławiu.

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w której też kilka lat, 1935 roku później został wykładowcą rysunku. Artysta początkowo 
w swych dziełach odwoływał się do polskiego folkloru, wykorzystując w swych pracach żywiołową paletę barw. W 1937 roku wyjechał 
do Paryża, gdzie poznał czołowych przedstawicieli École de Paris. Wtedy też w jego twórczości można spotkać wyraźny wpływ sztuki 
Cézanne’a i Matisse’a. Artysta tworzył liczne przedstawienia kobiecych aktów, zarówno w technice oleju jak i rysunku. Brał udział w wielu 
wystawach, na których odnosił liczne sukcesy.
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116
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa –1975 w Walnut 
Creek)

Dziewczyna, 1947 r.

drzeworyt, papier, 7,7 × 12 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
StefMrożewski/47

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

117
Stefan Mrożewski

(1894 Częstochowa –1975 w Walnut 
Creek)

Kompozycja z koniem, 1947 r.

drzeworyt, papier, 14 × 12 cm 
w świetle-passe-partout

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
StefMrożewski/47

oraz sygn. na płycie monogramem 
wiązanym śr. p.: MS

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył uczęszczając do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i Szkoły Sztuk Pięknych 
w Warszawie, gdzie nauki przyjmował od Władysława Skoczylasa. Należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików „Ryt”, a także 
współtworzył Związek Polskich Artystów Grafików. Był autorem ilustracji do takich dzieł, jak Don Kichot i Testament, jednak największy 
rozgłos przyniósł mu cykl grafik do Boskiej Komedii Dantego Alighieri.
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118
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Kwiaty

autolitografia, papier, 35 × 47 cm 
w świetle passe-partout
Praca zamieszczona w tece: „Tymon 
Niesiołowski 10 autolitografii” wyda-
nej w Toruniu (Państwowe Zakłady 
Graficzne) w 1949 r. Autolitografia 
nr 6.
Analogiczna autolitografia reprodu-
kowana w: A. Rissmann, „Tymon 
Niesiołowski (1882–1965)” [katalog 
wystawy], Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 2005, str. 157

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

119
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Wzruszający film, 1949 r.

autolitografia, papier, 38 × 49 cm 
w świetle passe-partout
Praca zamieszczona w tece: „Tymon 
Niesiołowski 10 autolitografii” wyda-
nej w Toruniu (Państwowe Zakłady 
Graficzne) w 1949 r. Autolitografia 
nr 10.

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera i T. Axentowicza. Należał do takich ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka 
Podhalańska, Ekspresjoniści polscy oraz Rytm. Od 1926 r. prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach wileńskim i toruńskim. 
Uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały 
jego dorobek artystyczny. Twórczość artysty ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku syntezy, inspirowanej malarstwem 
P. Gauguina czy W. Ślewińskiego, aż po koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. W okresie powojennym chętnie stosował 
stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje postaci, wyraźny kontur. Artysta malował martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego 
ulubionych tematów należał wizerunek kobiety, szczególnie zaś akt.
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120
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

W parku, przed 1945 r. 

akwarela, tusz, papier, 32,5 × 26,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu: Tadeuszowi Kwietkow-
skiemu marczyński/945

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

Malarz, grafik, scenograf. Studia malarskie ukończył w 1936 roku na krakowskiej ASP, gdzie 
nauki pobierał w pracowni Władysława Jarockiego oraz Ignacego Pieńkowskiego. Odbył 
podróże artystyczne – do Francji i Hiszpanii. Związany z Grupą Krakowską, I i II. Od 1950 
roku profesor Akademii krakowskiej. Jego studentami byli m.in. Franciszek Starowieyski, 
Janusz Orbitowski. W swojej twórczości zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią, 
grafiką warsztatową i ilustracją książkową. Marczyński swoje prace prezentował na wielu 
wystawach, m.in.: na Biennale Sztuki w Wenecji w 1956, II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie 1957 i 1959.
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121
Adam Herszaft
(1886–1942 Treblinka)

Zaułek

akwaforta, papier, 18 × 13 cm (odcisk 
płyty)
sygn. ołówkiem l. d.: Adam Herszaft
na odwrocie naklejka Instytutu 
Propagandy Sztuki

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

122
Paweł Steller
(1895 Hermanice – 1974 Katowice)

Kondensatory kopalni  
Hr. Laura, 1933 r.

drzeworyt, papier, 17,5 × 14 cm (zadruk)
sygn. i dat. p. d.: P. Steller 1933, opisany  
l. d.: Drzeworyt/Kondensatory kop. Hr. 
Laura

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1904-1905. Kolejno w okresie 1907-1911 uczył się w paryskiej 
Akademii des Beaux-Arts. Studia uzupełniał w Niemczech i we 
Włoszech. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym; 
należał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas likwida-
cji warszawskiego getta, wraz z żoną i córką został wywieziony do 
obozu zagłady w Treblince. Do 1930 roku zajmował się głównie 
grafiką. Stworzył cały cykl „Stary Berlin” w technice akwaforty. 
Akwaforta z przedstawieniem Księcia Józefa Poniatowskiego była 
reprodukowana na okładce Tygodnika Ilustrowanego w 1915 
roku. Większość jego prac uległa zniszczeniu w czasie wojny. 
Nieliczne obiekty znajdują się w zbiorach Żydowskiego Instytutu 
Historycznego oraz w kolekcji aktora Krzysztofa Kowalskiego, 
którego matka - Elżbieta Kowalewska była siostrą Adama.
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123
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 

1953 Paryż)

Don Kichot

akwaforta, 
sucha igła, papier, 

13 × 20,5 cm (odcisk 
płyty), 20 × 28 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. ołówkiem p. d. 
Jahl i l. d.:  

E'preuve d'artiste

cena wywoławcza: 
500 zł •

estymacja: 
1 000 – 1 500 zł

124
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 

1953 Paryż)

Don Kichot – 
powrót

akwaforta, 
sucha igła, papier, 

20,5 × 25,5 cm  
(odcisk płyty), 

23 × 28 cm w świetle 
passe-partout

sygn. ołówkiem p. d. 
Jahl i l. d.:  

E’preuve d’artiste

cena wywoławcza: 
500 zł •

estymacja: 
1 000 – 1 500 zł

Studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie, a malować uczył się w Paryżu i u Józefa Pankiewicza w Hiszpanii (od ok. 
1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale często jeździł do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf Teatru 
Odeon w Madrycie. Związany ze środowiskiem École de Paris – zaprzyjaźniony m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Melą Muter – wystawiał 
na paryskich Salonach, a także w Madrycie, Rzymie, Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka ukształtowała się 
w kręgu wpływów J.Pankiewicza, środowiska École de Paris oraz fascynacji barokowym malarstwem hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El 
Greca. W czasie wojny zaginął duży zespół prac artysty pozostawiony w jego paryskiej pracowni.
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125
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Zbójnicy pod zamkiem

drzeworyt, papier, 20,6 × 25,7 cm (odcisk płyty), 22 × 27 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” 
wydanej przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.
Analogiczna praca reprodukowana: Maryla Sitkowska, Władysław 
Skoczylas (1883–1934), Warszawa 2015, poz. 171, s. 242

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

127
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

W murowanej piwnicy

drzeworyt, papier, 20,9 × 15,1 cm (odcisk płyty), 22 × 17 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza  
„Taniec Zbójnicki” wydanej przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.
Analogiczna praca reprodukowana: Maryla Sitkowska, Władysław 
Skoczylas (1883–1934), Warszawa 2015, poz. 160, s. 240

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

126
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Zbójnik skaczący nad ogniem

drzeworyt, papier, 20 × 14,5 cm (odcisk płyty), 22 × 16,7 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi z książki Jana Kasprowicza „Taniec Zbójnicki” wydanej 
przez J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r.

Analogiczna praca reprodukowana: Maryla Sitkowska, Władysław 
Skoczylas (1883–1934), Warszawa 2015, poz. 159, s. 240

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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128
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk
(1885 Warszawa – 1950 tamże)

Myśliwy, 1936 r.

drzeworyt, papier 14,2 × 6,6 cm 
(zadruk), 16,5 × 8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem u dołu: E. Bartłomiejczyk.

cena wywoławcza: 850 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

129
Paweł Steller
(1895 Hermanice – 1974 Katowice)

Góralka z Wisły, 1934 r.

drzeworyt, papier, 22 × 17 cm (zadruk)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: P. Steller 1934, opisany l. d.: 
Drzeworyt/Góralka z Wisły

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

Grafik, malarz, pedagog, związany ze śląskim środowiskiem arty-
stycznym. Do 1913 roku studiował w Państwowej Szkole Przemysłu 
Artystycznego we Lwowie, następnie w latach 1913–1949 w Pradze, 
w Umélecko-Proumyslovej Skole. W czasie I wojny światowej wal-
czył w szeregach armii austriackiej. Po wojnie kontynuował naukę 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Władysława 
Skoczylasa. Uprawiał głównie drzeworyt oraz akwarelę. Prace graficzne 
artysty cechuje perfekcyjne opanowanie warsztatu i realistyczne, 
wyraziste opracowanie tematu. Jego twórczość była kontynuacją 
szkoły Skoczylasa, artystę nazywano nawet „śląskim Skoczylasem”. 
Prace Stellera były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach 
zarówno polskich jak i zagranicznych.

Studiował w latach 1906–1909 w ASP w Krakowie u J. Stani-
sławskiego. J. Unierzyńskiego i W. Weissa. W latach1910–1913 
kontynuował studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, od 
1932 r. – Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od 1930 prowadził 
Katedrę Grafiki Użytkowej. Był jej profesorem do 1950 r. Bartło-
miejczyk był członkiem założycielem „Rytu” (1925–1939), za-
łożycielem Koła Artystów Grafików Reklamowych (1933–1939) 
i współzałożycielem Bloku Zawodowych Artystów Plastyków 
(1934). Artysta koncentrował się na grafice, zarówno artystycz-
nej, jak i użytkowej, był twórcą projektów w dziedzinie rzemiosła, 
plakatów, ilustracji. Najchętniej posługiwał się przy tym techniką 
drzeworytniczą.
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130
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Gryfia – zestaw 3 grafik

linoryty, papier, 12 × 15,5–15,8 cm 
(zadruk), 35 × 23,6 cm arkusz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło 
się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha 
artystycznego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem 
szybko zaczął tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy 
plastyków Bunt oraz publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz.
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131
Stefan Szmaj 

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Artur Swiniarski tańczący

linoryt, papier, 22,4 × 15,2 cm  
(wymiar kompozycji), 29,6 × 20,8 cm 

(wymiar arkusza)
sygn. na płycie l. d.: SS oraz ołówkiem 

l. d.: 1/20 poniżej linoryt
oraz p. d.: pieczątka artysty

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

(1893–1970)”, Poznań, Galeria Piekary 
2014, s. 79.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

132
Stefan Szmaj

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Portret Wojciecha Szmaja, 
1943 r.

linoryt, papier, 12,4 × 10,8 cm (odcisk 
płyty), 29,3 × 20,8 cm

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: StSzmaj 43, 
oraz l. d.: Portret Wojciecha Szmaja/

linoryt

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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133
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów - 1982 Gdynia)

Teka Gdańsk, 1957 r. 

12 autolitografii, 30,5 × 45,5 cm 
(wymiar arkusza)
każda praca zawiera sygnaturę malarza 
ołówkiem

Teka została wydana przez przedsię-
biorstwo Desa w nakładzie 370 tek 
numerowanych oraz 40 specjalnych. 
Prezentowana teka pochodzi z nakładu 
specjalnego i posiada numer 30. 

Spis tablic: 
  1.  Panorama Gdańska z nad Motławy
  2.  Długi Targ z Ratuszem Głównego 

Miasta
  3. Portal Ratusza Głównego Miasta
  4. Ratusz Staromiejski 
  5. Południowa Panorama Gdańska
  6. Dom opatów pelplińskich 
  7. Zbrojownia
  8. Kościół Najświętszej Marii Panny
  9.  Motławka – widok spod Ołowianki
10.  Krucyfiks starogardzki z Muzeum 

Pomorskiego
11. Katedra w Oliwie – strona północna
12. Wnętrze Katedry Oliwskiej 

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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134
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Żuraw w Gdańsku

akwaforta, papier, 17 × 12 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 200 – 300 zł

136
Walter Ziegler
(1859 Deffernik - 1932 Ach)

Widok Starego Miasta Gdańsk

akwarela, papier, 23 × 34,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W.ZIEGLER 

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

135
Kurt Schulze

(1877–?)

Żuraw

akwarela, gwasz, papier, 
38 × 28 cm w świetle ramy

sygn. i opisany l. d.: 
DANZIG/KRANTHOR./KURT 

SCHULZE

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 – 400 zł

137
Teodor Urtnowski 
(1881 Toruń – 1963 

Akwizgran)

Gdańsk

litografia, papier,  
30 × 41 cm w świetle ramy

sygn. na płycie:  
TH.URTNOWSKI

na odwrocie przedwojenna 
nalepka: Otto Freyer/ Bilder 

Magazine/Stuttgart 

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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140
Hugo Eichler

(XX w.)

Żuraw w Gdańsku

akwaforta barwna, papier, 29 × 20,3 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: H. Eichler
l. d.: Danzig Krantor

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 500 zł139

Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Kościół Mariacki 
w Gdańsku

akwaforta, papier, 
20,2 × 15,1 cm (arkusz)

sygn. ołówkiem p. d.: 
PaulKreisel

cena wywoławcza: 250 zł •
estymacja: 400 – 600 zł

138
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Gdańsk

grafika podmalowywana gwaszem, 
papier, 29 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel oraz 
l.d.: Langebrücke Danzig

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 600 – 800 zł

141
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1956)

Widok na ratusz 
w Gdańsku

akwaforta, papier, 44 × 32 cm 
(odcisk płyty), 59 × 46,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul 

Kreisel oraz opisany l. d.

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.
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niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu 
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary 
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom 
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub 
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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25 stycznia (sobota) 2020, godz. 17.00 • Sopot • ul. Boh Monte Cassino 43
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



25 STYCZNIA (SOBOTA) 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Babel, 2019, olej, szlagmetal, płótno, 90 × 80 cm, sygnowany p.d.: ’Pawłowski 2019’

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



12 LUTEGO 2020 
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Bolesław Barbacki, Portret kobiety w kimonie, 1938 r, olej, płótno, 100 × 81 cm, sygn. i dat. p.d.: B.Barbacki / 1938, na odwrocie naklejka Zachety Warszawskiej z 1938 r.



15 LUTEGO 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (34)

Ludwik Klimek Kobieta z dzieckiem, 1949 r.



Ludwik Klimek Kobieta z dzieckiem, 1949 r.

14 M A RCA 2020

A U K C J A  M A P  
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

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

 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

ADLER JANKIEL 108

Artysta nieokreślony (XX w.) 

Żuraw w Gdańsku 134

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER 65

AXENTOWICZ TEODOR  6, 9

BARTŁOMIEJCZYK EDMUND LUDWIK 128

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW   47, 48

BEREZOWSKA MAJA 25, 26

BERLEWI HENRYK 96

BIEŃKOWSKI KAZIMIERZ 61

BIESZCZAD SEWERYN  71

BOHUSZ-SIESTRZEŃCEWICZ STANISŁAW   22

BRANDT JÓZEF 1, 5

CHMIELIŃSKI  WŁADYSŁAW  

(STACHOWICZ WŁADYSŁAW) 57

CHODOWIECKI DANIEL 46

CYANKIEWICZ ZDZISŁAW  115

CYBIS JAN  90, 93

DOBROWOLSKI ODO 14, 15 

DZIEMAŃSKI STANISŁAW 75

EPSTEIN HENRYK   94, 95, 99

GERSON WOJCIECH 17

GIBIŃSKI STANISŁAW 69

GIELNIEWSKI M. 56

GÓRSKI STANISŁAW  76 

GROTT TEODOR  63, 64

HAYDEN HENRYK 105 

HELLINGRATH BERTHOLD 77

 

HERSZAFT ADAM 121

HOFMAN WLASTIMIL  23, 24

HOLZMÜLLER JULIUSZ 60

HUGO EICHLER  140 

ICHNOWSKI MICHAŁ  68

JABŁOŃSKI MIESZKO  72

JAHL WŁADYSŁAW  123, 124

KAMOCKI STANISŁAW 51, 52, 53

KISLING MOJŻESZ 100, 102, 103, 104, 110 

KŁOSSOWSKI DE ROLA BALTHASAR 114

KOSSAK KAROL 45

KREISEL PAUL 138, 139, 141 

KRUSZEWSKI JÓZEF WINCENTY 78

KRYNICKI NIKIFOR 27, 28

LAMBERT-RUCKI JEAN  107 

LANDAU ZYGMUNT 98, 101

LURCZYŃSKI MIECZYSŁAW  111, 112

MALCZEWSKI JACEK   35, 36, 37

MALCZEWSKI RAFAŁ   12

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER 13, 32, 34

MARCOUSSIS LOUIS 113

MARCZYŃSKI ADAM 120 

MEHOFFER JÓZEF 20, 21, 84, 85

MENKES ZYGMUNT 106

MĘDRZYCKI MAURYCY 97

MICHAŁOWSKI PIOTR 2, 16

MOKWA MARIAN 29, 30, 31

MROŻEWSKI STEFAN 116, 117

 

MUTER MELA 8

NIESIOŁOWSKI TYMON  118, 119

NOAKOWSKI STANISŁAW  83

PIENIĄŻEK JÓZEF 40, 41, 42, 43, 79, 80

POCIECHA MICHAŁ 59

POTRZEBOWSKI JERZY 74

PRESSMANE JOSEPH 109

RADZIKOWSKI WALERY ELJASZ 58

RUBCZAK JAN 66

RYBKOWSKI TADEUSZ  54, 55, 70

SCHULZE KURT 135

SERAFIN WŁADYSŁAW 73

SETKOWICZ ADAM  44

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 10, 11,  125, 126, 127

STACHIEWICZ PIOTR 62

STANISŁAWSKI JAN 18, 19, 81 

STELLER PAWEŁ 122, 129

SUCHANEK ANTONI 33, 133 

SZANCER JAN MARCIN 86, 87, 88, 89

SZMAJ STEFAN 130, 131, 132

TETMAJER WŁODZIMIERZ 38, 39

URTNOWSKI TEODOR 137

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  4

WYCZÓŁKOWSKI LEON 82

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  67

WYSPIAŃSKI STANISŁAW 3

ZAK EUGENIUSZ  7 

ZIEGLER WALTER  136

I okładka, poz. 1 – Józef Brandt, Lisowczycy, 1864 r.

II okładka, poz. 15 – Odo Dobrowolski, Pont de l'Alma

III okładka, poz. 7 – Eugeniusz Zak, Portret dziewczyny, po 1913 r.

IV okładka, poz. 4 – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret kobiety, 1923 r.
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