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1
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Pejzaż zimowy z wilkami, 1892 r.

olej, płótno, 60 × 90 cm 
sygn. i dat. p.d.: Fwastkowski/1892.

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Uczeń Feliksa Brzozowskiego. Związany z warszawskim życiem artystycznym. Swoje obrazy 
prezentował od 1867 roku w Zachęcie. Artysta w swojej twórczości najczęściej malował 
sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
oraz Zachęcie.
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2
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Huzar austriacki na koniu (Eustachy 
Dunin – Wąsowicz), ok. 1840 (?) 
(Inne tytuły występujące w literaturze: Portret pana 
Wąsowicza; Portret Eustachego Wąsowicza)

olej, płótno, 57 × 47 cm
na odwrocie na dolnej listwie krosna malarskiego na-
klejka papierowa z 1913 r. z napisem: TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE/, Autor: 
Michałowski Piotr, właść. hr. Morstinówna Teresa/ 
Kraków/ Dzieło pt: Portret szwagra Eust. Wąsowicza/ 
Rodzaj: olejny 1913, pieczęć czerwona z napisem: 
WYSTAWA, Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”/ 
W KRAKOWIE”, druga pieczęć z datą 1913 
Na lewej listwie krosna odręcznie błękitną kredką: 
Hr. Morstin, na górze W - Wa 451

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, Towarzystwo 

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec  1913
–  Sto lat malarstwa polskiego 1800–1900, Kraków 

1929
–  Piotr Michałowski Wystawa rysunków, akwarel i ob-

razów olejnych, urządzona w setną rocznicę śmierci 
artysty w Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, 1955

Reprodukowany i opisywany:
–  Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, kat. wyst., 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
lipiec 1913, Kraków 1913, poz. 143

–  F. Klein, Sto lat malarstwa polskiego 1800–1900, kat. 
wyst., Kraków 1929, poz. 198

–  M. Sterling, Piotr Michałowski, Warszawa 1932 s. 85
–  T. Dobrowolski, H. Blum, Piotr Michałowski katalog 

wystawy rysunków, akwarel i obrazów olejnych, 
urządzona w setną rocznicę śmierci artysty w To-
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Kraków 1955, poz. 95

–  T. Dobrowolski, O twórczości malarskiej Piotra 
Michałowskiego, [w:] „Sztuka i Krytyka”, 1956, il. 32

–  J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, Warszawa 1959, 
il. 35 s. 145

–  A. Zeńczuk, Piotr Michałowski 1800–1855. Katalog 
wystawy dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, 
Kraków 2000, poz. XII, s. 210

cena wywoławcza: 380 000 zł
estymacja: 450 000 – 480 000 zł

W prezentowanej w katalogu pracy artysta skoncentrował się głównie na portre-
towanym ujęciu postaci jeźdźca. Eustachy Dunin Wąsowicz, herbu Łabędź, był 
jego szwagrem – mężem siostry Michałowskiego Łucji, dziedzicem dóbr Okszy 
i Chyczy Wielkiej, oficerem wojsk polskich i rotmistrzem huzarów austriackich. 
Natomiast malując rumaka wzorował się Michałowski na swoim wcześniejszym, 
pochodzącym z roku 1832, a więc wczesnego okresu twórczości, konnym portrecie 
Ludwika Popiela. Oferowana na aukcji praca różni się jednak od tamtej swobod-
niejszą forma malarską, typową dla dojrzałego okresu twórczości malarza, a także 
mocniej zarysowaną linią nóg wierzchowca. Doskonale opanowany motyw jeźdźca 
na koniu, samotnie idącego, galopującego albo wspiętego lub stojącego przewija 
się przez całe oeuvre tego najwybitniejszego przedstawiciela romantycznego nurtu 
w polskim malarstwie dziewiętnastowiecznym. 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. „Był (…) 
Michałowski wybitnym animalistą. Konie, które rysował i malował z zapałem już 
w okresie młodzieńczym, pozostały jego ulubionym motywem do końca życia.” 
(J. K. Ostrowski „Pomiędzy i Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska droga Piotra 
Michałowskiego.” [w:] „Piotr Michałowski 1800–1855”, Kraków 2000, s. 28.) 
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3
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Przed połowem

olej, płótno dublowane, 55 × 81 cm 
sygn. p.d.: Wł. Wankie.

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000 zł

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych 
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy 
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. 
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. 
Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmo-
wał się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich czasopism. 
Owocem podróży artysty są m.in. prace ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione 
obecnością kobiet w bretońskich strojach, najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, 
czy też pomagających przy rozładunku łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność 
barw; emanują one nastrojem ciszy i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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4
Józef Krzesz-Męcina ?
(1816 Kraków – 1934 Poznań)

Portret dziewczynki

olej, płótno dublowane, 94 × 65 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Wykształcenie artystyczne zdobywał w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych m.in. u W. Łuszcz-
kiewicza, F. Cynka, L. Loefflera, w końcu u J. Matejki. W roku 1885 wyjechał na stypendium 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w szkole J. P. Laurensa pod kierunkiem H. Martina, 
F. Humberta, J. Lefebvre’a. Wystawiał na paryskich Salonach. W roku 1894 powrócił do 
Krakowa, w 1921 r. osiadł na stałe w Poznaniu. Początkowa twórczość artysty to przede 
wszystkim wielofiguralne przedstawienia o tematyce historycznej, malowane pod wpływem 
twórczości Matejki. Po wyjeździe do Paryża coraz częściej podejmował tematykę rodzajową, 
opartą na studiach z natury, ale także religijną, alegoryczną. Wiele uwagi poświęcał portretowi; 
wykonywał reprezentacyjne wizerunki znanych osobistości, a także idealizowane portrety 
kobiet. Artysta wierny był konwencji realistycznej; umiejętnie operując światłem podkreślał 
liryczny nastrój przedstawienia. Wiele wystawiał, przede wszystkim w TZSP, warszawskim 
Salonie Aleksandra Krywulta, krakowskim i lwowskim TPSP, ale także za granicą – w Paryżu, 
Berlinie, Budapeszcie i Wiedniu.
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Malarz, grafik, architekt, poeta i dramaturg młodopolski. Naukę rozpoczął jako wolny 
słuchacz w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1887–89 studiował u F. Cynka, 
I. Jabłońskiego i J. Matejki. Już wówczas współpracował z Matejką nad polichromią w ko-
ściele Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu w Académie 
Colarossi w atelier G. Courtois. W latach 1887–90 i 1896–97 studiował również na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – historię, historię sztuki i literatury. 
Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, kierownikiem artystycznym 
pisma „Życie”. Od roku 1902 prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego i kościelnego 
w ASP; w 1906 r. został profesorem. Twórczość Wyspiańskiego obejmuje różne dziedziny 
sztuki. Wiele z jego projektów artystycznych nie doczekało się realizacji. Malował portrety 
i pejzaże, najczęściej posługując się techniką pastelową; zajmował się projektowaniem 
malowideł ściennych i witraży, mebli, kostiumów teatralnych i scenografii. Cecha wyróżniająca 
polichromie i witraże Wyspiańskiego to dekoracyjność połączona z dramaturgiczną ekspresją. 
W technice pastelowej posługiwał się mocną, secesyjnie splątaną linią i konturem, który 
wypełniał szkicowymi plamami intensywnego koloru.

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

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

założycielka i długoletnia kierownik  Muzeum Stanisława Wyspiańskiego Oddziału 
Muzeum Narodowego w Krakowie

5
Stanisław Wyspiański
(1869 Kraków – 1907 tamże)

Pejzaż krakowski, 1900–1906 r.

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

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

1955 r.)

Reprodukowany:
–  Ilustrowany Magazyn Tygodniowy 

„Świat”, Warszawa, nr 50, 14 grudnia 
1907 r., s. 1.

Obraz posiada ekspertyzę p. Marty Roma-
nowskiej z 2015 r. (ekspert twórczości Wy-
spiańskiego, wieloletni kierownik Muzeum 
Stanisława Wyspiańskiego (oddział MNK).

cena wywoławcza: 290 000 zł
estymacja: 400 000 – 500 000 zł



ŚW
IAT 

Rok II. N§ 50
14 grudnia 1907 r.

Stanisław Wyspiański. Pejzaż krakowski.

Foto. archiwalna, Ilustrowany Magazyn Tygodniowy, „Świat”, Warszawa, nr 50, 14 grudnia, 1907 r., s. 1.

Julian Nowak (1865–1946), z którego kolekcji pochodzi prezentowany „Pejzaż”, należał 
go grona najbliższych przyjaciół Wyspiańskiego. Ten wybitny lekarz, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, później także jego rektor oraz premier polskiego rządu w 1922 r. często 
gościł Stanisława w swoim mieszkaniu przy ulicy Granicznej w Krakowie. „W czasie tych 
wizyt artysta, siedząc w ulubionym fotelu bujanym, otoczony wianuszkiem dymu z papierosa, 
chętnie słuchał grającej na fortepianie żony profesora. Również ich dziecko Wandzia – została 
uwieczniona na kilku portretach.” L. Gaweł, Stanisław Wyspiański. Na chęciach mi nie 
braknie. Kraków 2017, s. 219–220.
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6
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z gęsiareczką, 1929 r.

olej, płótno, 70 × 58 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Wojciech Kossak 1929

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Syn i uczeń Juliusza Kossaka; kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława 
Łuszczkiewicza, w akademii monachijskiej u Aleksandra Wagnera, pozostając tam również 
w bliskich kontaktach z Józefem Brandtem i polską kolonią artystyczną. W Paryżu kształcił 
się w École des Beaux- Arts u Léona Bonnata i Aleksandra Cabanela. W latach 1895–1902 
przebywał głównie w Berlinie, pracując dla cesarza Wilhelma II. Wiele podróżował, m.in. 
do Hiszpanii i Egiptu, gdzie wykonywał szkice do zamierzonych panoram. Malował też dla 
dworu Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko profesora warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. W latach I wojny światowej pełnił służbę wojskową. Tematykę swoich dzieł 
czerpał najczęściej z historii polskich walk narodowowyzwoleńczych. Niezrównany malarz 
scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwole-
żerów, legionistów. Kossak był również współautorem panoram: „Racławice” (1893–1894), 
„Berezyna” (1895–1896), „Bitwa pod piramidami” (1901) oraz szkiców do niezrealizowanej 
„Samosierry” (1900)
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7
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Stogi siana na polu

olej, tektura, 34 × 48 cm, 
sygn. l.d. monogramem wiązanym: WW

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

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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8
Bolesław Barbacki
(1891–1941)

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., 
(wg przekazu rodziny sportretowana: 
Halina Licińska)

Wystawiany: 
Wystawa ogólna, maj-czerwiec 1938 r., 
TOWARZYSTWO ZACHETY SZTUK PIĘK-
NYCH W WARSZAWIE, poz. 232

Wymieniony: 
PRZEWODNIK 133, TZSP w Warszawie, 
maj-czerwiec 1938 r., poz. 232, Portret 
pani H.L.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Malarz i scenograf – odznaczany nagrodami i srebrnym medalem uczeń T.Axentowicza 
i W.Weissa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (lata 1910–1916) – po studiach 
i dłuższym pobycie w Austrii na stałe zamieszkał w Nowym Sączu. Lata 1924–1925 spędził 
w Paryżu. Uznanie i znaczną popularność zdobył przede wszystkim jako wrażliwy portrecista, 
ceniony za realizm w przedstawianiu modela. Malował także pejzaże, obrazy rodzajowe 
i religijne (m.in. do kościołów). Wiele wystawiał – w lwowskim i krakowskim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, gdzie, 
kilkakrotnie odznaczany medalami na wystawach, otrzymał w r. 1939 dyplom honorowy 
za całokształt artystycznej działalności. Zginął rozstrzelany przez Niemców. Obrazy artysty 
znajdują się w zbiorach prywatnych, w posiadaniu rodziny oraz w zbiorach muzealnych 
(duża kolekcja w Muzeum w Nowym Sączu).
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9
Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Widok z paryskiej pracowni 
artystki, 1907 r.

olej, tektura naklejona na płytę, 
46 × 61 cm sygn. miękkim ołówkiem 
w warstwie malarskiej p. d.: Olga Boznań-
ska (1)907

Obraz posiada ekspertyzę Adama Kono-
packiego z 2008 roku

cena wywoławcza: 165 000 zł
estymacja: 220 000 – 240 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała 
wiele nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. 
W 1912 roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia 
Restituta. Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do 
najczęściej podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach 
oraz widoki z okna pracowni.

W 1898 r. Olga Boznańska osiedliła się w Paryżu, który wówczas był światową stolicą 
sztuki. Nie opuściła go do śmierci. Decyzja ta była dojrzała i przemyślana. Chciała być 
prawdziwą, uznaną, światowej skali artystką, a może – poprawniej – artystą. Interesowało 
ją bowiem uprawianie sztuki w ogóle, a nie sztuki tworzonej przez kobiety. Biorąc pod 
uwagę geografię ówczesnego świata artystycznego, tylko Paryż mógł dać jej tę szansę. 
Boznańska o tym doskonale wiedziała. Po wyjeździe do Monachium Kraków wydał się jej 
zaściankowy. Wielokrotnie wyrażała taką opinię w listach do bliskich. Jednak i Monachium 
po kilku latach w nim pobytu, naznaczonego sukcesami, słał się peryferyjny i ciasny. Wielka 
sztuka naprawdę rozwijała się gdzie indziej, właśnie w Paryżu 
 E. Bobrowska, Olga Boznańska (1865–1940), Kraków 2014 r., s. 59.

Olga Boznańska w pracowni przy bulwarze Montparnasse 49.
źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie 

Artystka i Stanisława Kraszewska Strzemboszowa w pracowni 
przy Vaugirard 114.
źródło: Towarzystwo Historyczno-Literackie Biblioteki 
Polskiej w Paryżu



Znanych jest kilka ujęć motywów miejskich, 
które Boznańska podjęła w Paryżu, gdzie osiadła 
na stałe w 1898 roku i mieszkała do śmierci, 
czasem przerywając ten czas na krótkie wyjazdy 
do Włoch (Piza), Krakowa, Warszawy. Wszystkie 
te prace łącznie z obrazem opiniowanym – 
charakteryzuje podobny temat – najczęściej 
uchwycony z okna pracowni motyw miejski – 
sposób malowania z użyciem szerokiego pędzla, 
o energicznie prowadzonym dukcie, miejscami 
przybierającym formę zamaszystą, czasami 
zaś odznaczającym się krótkimi, powtarzanymi 
odcinkami, przypominającymi uderzenia pędzla. 
Artystka posługiwała się w nich podobną paletą, 
stosowała kolorystykę chłodną, szarosrebrzystą, 
ożywianą drobnymi plamami zieleni i czerwieni, 
które to zestawienie barw stanowiło cechę 
indywidualną malarstwa Boznańskiej; pojawiło 
się już w okresie monachijskim (1886–1898) 
i trwało w latach późniejszych. Powstanie obrazu, 
prezentowanego w katalogu, przypada na okres 
twórczości artystki, w którym inspirowała się 
malarstwem Eduarda Maneta. W obrazach 
powstałych w pierwszych latach XX wieku 
Boznańska kładła kolor płasko, dużymi nasy-
conymi plamami. W tym czasie namalowała 
kilka niewielkich obrazów, ukazujących Ulicę 
w Paryżu, Dachy Paryża, Place des Ternes 
w Paryżu, Motyw z Paryża, często stosowała 
w nich wysoki punkt obserwacji. (…) Widniejąca 
na licu prezentowanego obrazie data 1907 oraz 
fakt umieszczenia w kompozycji fragmentów 
zieleni, mającej barwę jasnozieloną, wiosenną, 
skłania do przypuszczenia, że obraz powstał albo 
w paryskiej pracowni, mieszczącej się przy 17, 
rue de Campagne Premiere lub w atelier przy rue 
Vaugirard. Na początku sierpnia artystka wynaję-
ła pracownię przy 49 Boulevard Montparnasse, 
dokąd sprowadziła się na stałe w październiku 
1907 i pracowała tam do śmierci.

Fragment ekspertyzy  
Adama Konopackiego z 2008 r.
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11
MN – Szkoła krakowska, XIX/XX w.

Portret rabina

olej, płótno, 83 × 63 cm

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

10
Kazimierz Poczmański
(1900–1982)

Martwa natura, 1960 r.

olej, płyta, 44,5 × 52 cm,  
sygn. i dat. l.d.: K POCZMAŃSKI/1960/W

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1922–1931 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, był uczniem Tade-
usza Pruszkowskiego. W 1936–1939 należał do Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. 
Wystawiać zaczął w latach trzydziestych, zyskując opinię znakomitego portrecisty. W 1937 
na Salonie TZSP jego obraz wyróżniono brązowym medalem. Lata okupacji niemieckiej 
spędził w Warszawie; w powstaniu warszawskim utracił wszystkie obrazy zgromadzone 
w pracowni. Przeszedł przez obóz w Pruszkowie. Po wojnie przez krótki czas mieszkał 
w Gdyni, wkrótce jednak przeniósł się z powrotem do Warszawy i aktywnie włączył się 
w nurt życia artystycznego. Od 1956 był członkiem, a od 1964 prezesem Grupy „Zachęta”, 
uczestniczył w licznych wystawach w kraju i za granicą, jeździł na rozliczne plenery, m.in. do 
ulubionego Kazimierza czy też w góry. W 1960 miał w Warszawie wystawę indywidualną. 
Był malarzem realistą. Tworzył portrety, pejzaże i – stonowane, odznaczające się subtelną 
kolorystyką – martwe natury.
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12
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo – 1957 Toruń)

Pejzaż leśny

olej, płótno, 82 × 61 cm,  
sygnowany na odwrocie: B.Jamontt

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

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej 
szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze 
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem Barbizończyków 
oraz Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się 
z dorobkiem J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych 
pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa. 
Pełną edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 
1928 roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego 
dorobek na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał 
się gwaszem i temperą, po olej i pastel sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza 
widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi na polu 
plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za 
Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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13
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Głowa kobiety, ok. 1912 r.

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

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

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

Poeta i marzyciel, wyrażał pełnię swej osobowości w swych dziełach, nie przekraczając 
wszakże nigdy odwiecznych praw malarstwa. Jego portrety poruszają nas prawdą wyrazu 
psychologicznego. Dar twórczej wizji, który w wypadku malarza nazywa się wyobraźnią, 
przybrał u niego bardzo indywidualną postać właściwej tylko jemu stylizacji. Jest ona 
wyraźna cyklu w „głów‚, , w większości wyimaginowanych, które przykuwają uwagę głębokim 
zamyśleniem i szlachetną subtelnością rysów .(…) Nie dbał więc o anatomiczną dokładność, 
naturalność kolorytu cery czy o wierność szczegółów wyglądu. W razie potrzeby potrafił 
precyzyjnie oddać to, co pretensjonalnie nazywamy naturą, był bowiem wyjątkowo zdolnym 
rysownikiem. W swych kompozycjach wszystko ujmował jednak jako formy i barwy, za 
pomocą których przedstawiał nieskończenie liczne odblaski swego własnego marzenia. (…)
E.Woroniecki, L’Art polonais à Paris. Expositions de: […] E. Zak chez M.Bernheim […], „La 
Pologne politique, économique, littéraire et artistique”, 1927, półr. II, s. 590-591
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14
Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Lorietta w swoim repertuarze, 
1905 r.

olej, płótno dublowane, 139,5 × 81,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: H. Szczygliński/1905 
napis p. d.: “Was die Pariserin kann…/
Das kann ich auch.”/Lorietta w swoim 
repertuarze

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898 – 1905 studiował w krakowskiej Szkole (późniejszej Akademii) 
Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. 
Studia uzupełniał w Monachium u Stanisława Grocholskiego i Antoniego Ažbégo. W czasie 
I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, 
tj. w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w latach 1921–25 był 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był także związany z kabaretem Zielony 
Balonik. Malował pejzaże, nokturny, widoki architektury. Zajmował się grafiką, zwłaszcza 
litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach przedstawiał miejsca związane z historią 
Polski. Prace jego autorstwa charakteryzują się świetnym połączeniem kolorystycznym z grą 
światła i cienia. W sposobie stylizacji linii oraz barw widać wpływ secesji. Artysta często 
wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój 
tajemniczości, symboliczny. 

(...) Ewangelia Zielonego Balonika obiegła cały kraj; wszędzie rozpleniły się kabarety: od 
stowarzyszeń robotniczych do artystycznych salonów, od stolic aż do głębokiej prowincji, 
gdzie zwykle kończyły się kwasami, ponieważ poruszały, nie zawsze dyskretnie, prywatne 
sprawy znanych figur w miasteczku. (...)

T. Boy-Żeleński, Słówka, Wrocław 1988, s. 281.





15
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na Polesiu)

Goldmann Baruch Teerbroom daje Ninie 
pigułkę, 1922 r.

Scena finałowa z dramatu Witkacego „Nadobnisie 
i koczkodany czyli Zielona pigułka”.
akwarela (czerwień wypłowiała), papier, 17 × 25,5 cm, 
na odwocie naklejka wystawy w Muzeum Narodowym 
w Warszawie (XII 1989-II 1990), katalog nr I 410.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Kazimiery i Jerzego Żuławskich, bezpośredni 
dar artysty.

Wystawiany: 1989/1990 na wystawie monograficznej 
artysty „Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939” 
w Muzeum Narodowym w Warszawie
Wymieniony w katalogu w/w/wystawy: Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 1885–1939. Katalog dzieł malarskich, 
oprac. Irena Jakimowicz przy współpracy Anny Żakie-
wicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 1990, poz. I 410.

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny Żakiewicz- 
witkacologa.

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisławskiego 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 formistyczne, 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.

Kompozycja przedstawia finałową scenę sztuki Nadobnisie…, w której jedna z postaci, Goldmann 
Baruch Teerbroom, „Semita lat 40 […] Brunet siwawy na skroniach, tłusty, ale mimo to bardzo 
pewny siebie i swoich” podaje pigułkę przyjaciółce swojej córki, Ninie („blondynka lat 17. 
Ładna i bardzo zmienna. Córka zmarłego duke’a of Passmore St. Edwards”), za którą stoi córka 
Goldmanna, Liza („ładna brunetka lat 17, o typie wybitnie semickim”).
 A zielona pigułka to wyjątkowo silny afrodyzjak (wynaleziony przez inną postać sztuki, Sir 
Granta Blaguewell-Padlocka, znakomitego chemika-fizjologa), zapewniający niezwykle intensywne 
przeżycia erotyczne, ale jednocześnie powodujący śmierć w ciągu czterech godzin.
 Rysunek pochodzi z kolekcji rodziny Żuławskich, którzy przed I wojną światową mieszkali 
w Zakopanem, w willi „Łada” zaprojektowanej przez Stanisława Witkiewicza, ojca Witkacego, 
w stworzonym przezeń stylu zakopiańskim. Jerzy Żuławski, pisarz, uczył młodego Witkiewicza 
filozofii, był ponadto kochankiem Ireny Solskiej, z którą później i Witkacy miał burzliwy romans. 
Żona Jerzego, Kazimiera z Hanickich była uzdolniona muzycznie, studiowała we Lwowie, 
a następnie zrobiła doktorat w Szwajcarii na temat roli kobiet w teatrze Woltera, tłumaczyła też 
z francuskiego. Po śmierci męża w 1915 r., nie mogąc sama utrzymać rodziny (Żuławscy mieli 
trzech synów) w 1921 r. przeprowadziła się do Torunia, gdzie prowadziła pensjonat „Zofijówka”, 
w którym zatrzymywali się artyści, m.in. Witkacy, który 10 czerwca 1924 r. w liście do Kazimiery 
napisał: „O Toruniu myślę, jak o małym niebku” (Zob. S.I. Witkiewicz, Listy I, oprac. T. Pawlak, 
Warszawa 2013, s. 626). Witkacy odwiedzał Żuławską w Toruniu kilkakrotnie od listopada 
1922 r. do 1926 r., kiedy Żuławscy przeprowadzili się do Warszawy.
 Prawdopodobnie Witkacy opowiadał Żuławskiej treść sztuki ilustrując ją zabawnymi rysunkami 
poszczególnych scenek, które następnie jej podarował.

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)





Praktycznie cała twórczość Witkacego oscyluje pomiędzy literaturą a jej wizualizacją. Już w 1928 r. Tadeusz Boy Żeleński zauważył, 
że „teatr Witkiewicza to ożywione malarstwo, a jego malarstwo to teatr zamrożony na płótnie” (Théâtre de Stanislas Ignacy Witkiewicz, 
„La Pologne Littéraire”, 1928, nr 18, s. 1). Prawie od początku artysta posiłkował się dziełami literackimi – sztukami teatralnymi, 
powieściami oraz poezją – nie tylko własnymi, ale i cudzymi, a tropienie śladów literackich w jego twórczości plastycznej jest niezwykle 
pasjonującym zajęciem.

16
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na Polesiu)

Wyznanie miłości Muleja Chekke 
księżniczce Feniksanie, 1922 r.

Scena z „Księcia Niezłomnego” dramatu  
Pedra Calderóna de la Barki w swobodnym przekładzie 
Juliusza Słowackiego
akwarela (czerwień wypłowiała), papier, 17 × 25,5 cm 
w świetle oprawy

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
– kolekcja Kazimiery i Jerzego Żuławskich, bezpośredni
dar artysty.

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny Żakiewicz – 
witkacologa

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

Akwarela Witkacego przedstawia wzruszającą scenę wyznania miłości i oświadczyn Muleja 
Chekke, wodza galer fezańskich, pięknej księżniczce Feniksanie, która jednak musi odrzucić to 
uczucie, gdyż jej ojciec, król Fezu każe jej poślubić infanta Tangieru, Tarudanta, który dysponuje 
dostatecznymi siłami wojskowymi, by pomóc zdobyć chrześcijańską Ceutę.
Ponadto – w tym właśnie czasie, kiedy powstała kompozycja, Witkacy postanowił się ożenić, 
przez kilka miesięcy szukał odpowiedniej kandydatki na żonę, którą znalazł w lutym 1923 r., 
a 30 kwietnia wziął ślub z Jadwigą Unrug. Trudno się więc dziwić, że sceny miłosnych wyznań 
i oświadczyn szczególnie go wówczas interesowały.

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)
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17
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret kobiety

pastel, papier, 62,5 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat..:  
Ign. Witkiewicz/T.B. 1924 
Depozyt w Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku (w latach 2007–2017)

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 120 000 – 140 000 zł

Prezentowany obraz należy do portretów określanych przez artystę jako „rodzaj cha-
rakterystyczny bez cienia karykatury…”. Tożsamość przedstawionej kobiety nie jest 
znana. Tłem dla portretu, znamiennym dla prac artysty z tego okresu, szczególnie 
wykonanych w Zakopanem, jest syntetycznie ujęty pejzaż górski. Można zatem do-
mniemywać, że właśnie w Zakopanem powstał prezentowany na aukcji wizerunek. 
Portret starszej pani wykonany w 1924 r. jest niezwykle interesującym przykładem 
twórczości artysty w krytycznym dlań momencie życia – dosłownie na chwilę przed 
heroiczną decyzją zrezygnowania z twórczości stricte artystycznej (…) na rzecz  
działalności komercyjnej…” 

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)
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18
Wiktor Kazimierz Holler
(1881–1975)

Leżący akt

olej, płótno, 76 × 115 cm,  
sygn. l.d.: Kazimierz Holler

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

Urodził się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie jego ojciec był dowódcą straży. 
Malarstwa uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1905–1910. Studiował 
między innymi u J. Krzyżanowskiego, Stanisława Lentza i Xawerego Dunikowskiego. Malował 
najczęściej akty kobiece używając akwareli z gwaszem, rzadziej farb olejnych. Tworzył 
również pejzaże. Wystawiał od 1913, przede wszystkim w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Od 1945 roku mieszkał we Wrocławiu. W 1962 roku zorganizowano 
w Biurze Wystaw Artystycznych we Wrocławiu wystawę jubileuszową w pięćdziesięcioleciu 
jego pracy twórczej.
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19
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Pływaczka, ok. 1960 r.

olej, płyta, 60 × 78 cm, na listewce  
na odwrocie: 1956 (?)

Pochodzenie:
–  Kolekcja Krystyny Zwolińskiej, 

bezpośredni dar od artysty

cena wywoławcza: 190 000 zł •
estymacja: 250 000 – 350 000 zł

Nie obchodzi mnie malarstwo. Co nie oznacza, że nie obchodzi mnie akt, pejzaż, martwa 
natura. interesuje mnie magia, którą za pomocą malarstwa stosujemy wobec rzeczywistości.

(Jerzy Nowosielski, cytat za: Krystyna Zwolińska „Malarstwo osobne”  
ze wstępu do katalogu „Jerzy Nowosielski”, Zachęta Państwowa Galeria Sztuki  

22 marca – 27 kwietnia 2003)

Religijny malarz śmiałych erotyków, uduchowiony piewca konkretu, człowiek, który zmienił 
oblicze polskiej sztuki. Mistyk, człowiek, z którego emanowała siła ducha, uważał, że swoją 
sztukę trzeba zacząć budować od budowania siły ducha, bo duchowość jest najważniejsza…

(Andrzej Starmach)

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–1992 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki 
bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, 
obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form.
 Lata 50. i 60. przyniosły liczne obrazy przedstawiające sportsmenki, gimnastyczki 
i pływaczki. Te specyficzne malowidła przedstawiają sylwetki kobiet przyjmujących nietypowe 
pozycje, które w żaden sposób nie kojarzą się z wykonywanymi przez nie czynnościami. Co 
więcej, sportsmenki są niekiedy pozbawione istotnych części ciała, które wychodzą poza 
ramy obrazów.



Jerzy Nowosielski z p. Krystyną Zwolińską, serdeczną przyjaciółką 
i wieloletnią badaczką twórczości Jerzego Nowosielskiego. 

Krystyna Zwolińska z obrazem

Fot. Archiwum prywatne Krystyny Zwolińskiej, Kraków, wiosna 1997

Krystyna Zwolińska (1920–2006)
Historyczka i teoretyczka sztuki, malarka. Urodzona w Warszawie, uczestniczka Powstania 
Warszawskiego, pseudonim: „Długa Krystyna”. Przed wybuchem wojny była studentką 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wieloletnia wykładowczyni Wydziału Reżyserii 
PWSFTViT w Łodzi. Serdeczna przyjaciółka, badaczka twórczości, autorka licznych tekstów 
o malarstwie Jerzego Nowosielskiego. 

Układem form rządzi pewien rozpoznawalny dla tego autora rytm. Z trudnością dałoby się 
go ująć w stosunki liczbowe, a już na pewno nie byłyby to stosunki do których przyzwy-
czaiła nas kultura antyku. ich harmonia wynika z jednej i tej samej energii porządkującej, 
z tego samego rodzaju gry między polem otaczającym a figura lub wewnątrz niej, z tego 
samego kontrastu między czymś małym i dużym, szczupłym i rozległym. Waga rysunku 
w rytmizowaniu płaszczyzny jest niezaprzeczalna: to rysunek jest kośćcem tych utworów, 
którymi często rządzą prawa układu dośrodkowego i jego liczne warianty. Jednym z nich jest 
„układ z obrzeżem dopełniającym”, czyli zestaw centralnego dużego i kilku czy kilkunastu 
małych pól skrajnych, dane o głównym bohaterze. Nowosielski ten typ ikonograficzny 
nazywa „monografią”.

(Krystyna Zwolińska „Malarstwo osobne” ze wstępu do katalogu „Jerzy Nowosielski”, 
Zachęta Państwowa Galeria Sztuki 22 marca – 27 kwietnia 2003, s. 3–4.)
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Nowosielski wielokrotnie interpretował ten ważny dla bizantyńskiej tradycji temat (Przemienienia) – zarówno w realizacjach monumentalnych: 
polichromia w cerkwi na Woli (1956), w Jelonkach (1967), w Tychach (1985) i wielu innych. Powstało też wiele ikon „Przemienienia” 
przeznaczonych do dewocji prywatnej, ofiarowanych przez malarza przyjaciołom, między innymi ks. Jerzemu Klingerowi czy Krystynie 
Zwolińskiej. Jedna z nich znajduje się w zbiorach Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. W ikonach „Przemienienia” malowanych przez 
Nowosielskiego właśnie na przełomie lat 50 i 60 uderza charakterystyczne, na poły abstrakcyjne modelowanie powierzchni skały – góry 
Tabor. Rozrzucone w dramatycznie ekspresyjnych gestach ciała apostołów zdarzają się lecieć w przepaść, wzdłuż niemal pionowej 
ściany – zasłony, pokrytej pionowymi, nieregularnymi smugami farby. Kurtynowe tło, jakie tworzy góra – wypełniające większość przestrzeni 
obrazu – przypomina malowane w tym czasie, nietypowe abstrakcje Nowosielskiego nawiązujące do estetyki „informelu”, pokazane na 
wystawie w Łodzi w 1957 roku.

(K. Czerni, Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, s. 289)

20
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Przemienienie, ok. 1955 r.

olej, płótno naklejone na deskę, 
59 × 46 cm, na odwrocie opisany 
ołówkiem: Przemienienie/1960 (?)

Pochodzenie:
– kolekcja Krystyny Zwolińskiej, bezpo-
średni dar od artysty

Wystawiany:
– Muzeum Ikon w Warszawie 
15.01.2019

cena wywoławcza: 60 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł

Autor licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, 
kościele w Wesołej koło Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cer-
kwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy 
znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany 
Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy).
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22
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przed dworkiem

olej, tektura, 23,5 × 33 cm 
w świetle oprawy, sygn. p.d.:  
B. RYCHTER-JANOWSKA

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

21
Błażej Iwanowski
(1889 Jabłonna – 1966 Warszawa)

Chryzantemy w japońskim 
wazonie, 1930 r.

olej, płótno, 98 × 73 cm,  
sygn. i dat. l.d.: BIwanowski/1930

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Rozpoczął naukę rysunku u Feliksa Rolińskiego, W. Dymitrowicza i B. Kowalewskiego 
w 1906 roku. W latach 1907–1910 naukę kontynuował u Jana Kauzika i Mieczysława 
Kotarbińskiego w Warszawskiej Szkole Rysunkowej. U S. Lentza uczył się rysunku w Szkole 
Sztuk Plastycznych w Warszawie w latach 1910–1912. Był członkiem grup: „Zachęta”, 
„Zespół”, „Niezależni” oraz Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Uprawiał głównie 
malarstwo sztalugowe. Swoje prace wystawiał począwszy od 1921 roku w warszawskim 
Towarzystwie Zachęty Sztuk.

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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23
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Różowe róże w wazonie

olej, tektura, 34,5 × 50 cm,  
sygn. l.śr.: akarpiński
Uszkodzona rama – narożnik l.g.

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet, akty oraz kwiaty.
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24
Eugeniusz Urbański-Nieczuja
(1877–1955)

Dama w alei parkowej, 1922 r.

olej, tektura, 51,5 × 63,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: E. Nieczuja-Urbański/22

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarz portretów kobiecych przedstawianych na ornamentalnie traktowanym tle witraży lub 
wzorzystych tkanin, często z motywem pawich piór. W jego obrazach widać wpływy sztuki 
secesji, a także inspiracje malarstwem Edwarda Okunia. Prace artysty przechowywane 
są m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi (Profil kobiety na tle witraża). W okresie 
międzywojennym obrazy artysty zyskały popularność dzięki reprodukcjom na pocztówkach 
krakowskiego Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich.
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25
Emil Lindeman
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków  
k. Łodzi)

Na granicy Węgier, 1918 r.

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

Wystawiany:
WYSTAWA WIOSENNA ARTYSTÓW WAR-
SZAWSKICH MAJ-CZERWIEC 1819 R. 
w: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘK-
NYCH W KRÓL. POLSKIEM, poz. 95

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

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

Granica polsko-węgierska istniała od 
11 listopada 1918 do 6 grudnia 1918 r., 
wytyczała ją linia rzeki Cisy. Najbardziej 
znaną miejscowością na przełomie Doliny 
Cisy jest Rafajłowa na Huculszczyźnie 
(dziś Bystrycia na Ukrainie) w rejonie 
Karpat Wschodnich.
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27
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Krakowianki

olej, tektura, 34 × 48 cm 
w świetle oprawy,  
sygn. p.d.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

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

26
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z dziewczyną, 1938 r.

olej, sklejka, 30 × 39 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1938

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

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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28
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Widok na Czarny Staw

olej, tektura, 30 × 38 cm,  
sygn. p.d.: St. Gałek

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

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

29
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Przedwiośnie pod Tatrami

olej, tektura, 29 × 33 cm, sygn.l.d.: 
StKamocki

Wystawiany: 
GÓRY WIDOKÓW-Stanisław Gałek 
i tatrzańscy pejzażyści jego czasów, 
Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza 
w Zakopanem, 18.11.2016–5.01.2017r

Reprodukowany:
w katalogu w/w wystawy

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu.
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31
Zofia Atteslander
(1874 Luborzyce – po 1928)

Portret damy w kapeluszu, 
1904 r.

olej, tektura, 59,5 × 49 cm,  
sygn. i dat. p.śr.: ZO 
ATTESLANDER/1904.

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Początkowo uczyła się prywatnie u Jacka Malczewskiego w Krakowie, później u Stanisława 
Grocholskiego, Franza Lenbacha i Heinricha Knirra w Monachium a w 1902 u pejzażysty 
Adolfa Hölzela w Dachau. W 1904 była w Wiesbaden, gdzie portretowała rumuńską rodzinę 
królewską. Okresowo mieszkała i wystawiała w Paryżu (wyróżniona mention honorable 
w Salonie Artystów Francuskich w 1908), Berlinie (1913) i Krakowie. Uczestniczyła 
w wystawach w warszawskim TZSP (od 1904) oraz w krakowskim (od 1903) i lwowskim 
TPSP. Malowała przede wszystkim portrety („Portret Cilly Elfy” z 1904 w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie), znane są także jej martwe natury.

30
Zofia Sieniawska-Majewska
(1879–1930)

Melancholia, 1903 r.

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

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Polska malarka, studiowała w Krakowie i w Paryżu. Malowała głównie portrety i krajobrazy 
z wybrzeży polskiego morza. Kilka jej prac znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
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33
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin czytający księgę

olej, płótno, 40,5 × 51 cm, 
sygn. l.d.: K. Szewczenko

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

Edukację artystyczną rozpoczął w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie (1927–1928). 
Następnie studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem Felicjana Kowarskiego i Tade-
usza Pruszkowskiego (1928–32). Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe 
i portrety. Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z Teatrem 
Rozmaitości. Współpracował z wydawnictwem „Atlas” we Lwowie, a także zamieszczał 
ilustracje w „Kurierze Porannym”. Jest autorem portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda 
Rydza-Śmigłego. Wystawiał w kraju (1938, Polskie Typy Regionalne, Salon Sztuki, Warszawa; 
1947, Wystawa Grupy Artystów Niezależnych) i za granicą.

32
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, tektura, 35,5 × 50,5 cm 
sygn. l.d.: A.Karpiński

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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35
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

W porcie

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

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studiował w Berlinie pod kierunkiem L. Corintha. W 1933 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
zamieszkał na stałe. Pozostawał w kręgu M. Kislinga. Wystawiał na paryskich Salonach, 
w Amsterdamie i Brukseli. Miał również indywidualne wystawy w Polsce, USA, Jerozolimie 
i Szwajcarii. Malarstwo Schretera zaliczane jest do nurtu postimpresjonistycznego. Malował 
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaże z południowej Francji i Hiszpanii. Nastrój 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.

34
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Rybacy przy łodziach, 1923 r.

akwarela, papier, 33 × 48 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: SJaxa/1923

cena wywoławcza: 4 400 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. Uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich 
i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej 
stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację 
do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Obecnie 
jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: w Lwowskiej 
Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Miasta Gdyni oraz 
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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37
Luna Amalina Drexlerówna
(1882–1933)

Kwitnące kasztany

olej, płótno; 60 × 55,5 cm, 
sygn. p. d.: Luna D... (dalsza część 
sygnatury zatarta).

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

Od 1899r. uczyła się rzeźby i malarstwa w prywatnej szkole we Lwowie pod kierunkiem 
S. Reychana i S. Kaczor-Batowskiego, rzeźbę u A. Popiela, a od 1907 r. w Paryżu u A. Bour-
della’a. W latach 1910–13 przebywała w Rzymie, Lipsku i Monachium. Naukę kontynuowała 
w Paryżu u E. Borduelle`a oraz w Akademii Medici w Rzymie i Akademii w Monachium. 
W latach 1913–1918 uczestniczyła w budowie Goetheaounum w Dornach. Powróciwszy 
do Lwowa, założyła tam Związek Artystek Polskich. Swoje prace wystawiała m.in. w TZSP 
w Warszawie i TPSP w Krakowie. Rzeźbiła głownie portrety i studia głów. Oprócz rzeźby 
zajmowała się też malarstwem. Tworzyła i wystawiała swoje prace we Lwowie. Wykonywała 
rzeźby portretowe i kompozycje rodzajowe.

36
Edmund Cieczkiewicz
(1872 Lwów – 1958 Rytro)

Dziewczyna przy skarpie

olej, płyta, 21 × 29 cm, 
sygn. l.d.: Z. Cieczkiewicz

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1887–1898; z dwuletnią przerwą) m.in. pod 
kierunkiem W. Łuszczkiewicza, F. Cynka, F.Szynalewskiego i L. Wyczółkow-skiego. Do 
roku 1914 pracował jako urzędnik kolejowy. Na zamówienie dyrekcji kolei galicyjskich 
na-malował wielkie pejzaże do hal dworcowych w Nowym Sączu i Tarnowie. Wybuch wojny 
nie pozwo-lił mu zrealizować podobnego zlecenia w dworcu kolejowym w Salzburgu. Po 
wojnie zamieszkał w Wierchomli i zajął się wyłącznie malowaniem. Tworzył przede wszystkim 
pejzaże z Beskidu i Podhala, a także z Polesia, Wołynia i Puszczy Białowieskiej. Pracował 
też jako ilustrator. Swoje prace prezentował dwukrotnie – w 1897 we Lwowie i w 1935 
w Sosnowcu – były one jednak popularyzo-wane przez liczne wydawnictwa pocztówkowe. 
W roku 1959 w Nowym Sączu zorganizowano dużą, pośmiertną wystawę dzieł
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39
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Martwa natura z imbrykiem

olej, płótno, 38 × 55 cm, 
sygn. p.g.: M.Blond

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła górę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cité Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.

38
Georg Wichmann
(1876 Lwówek Śląski – 1944 Szklarska 
Poręba)

Kwiaty w szklanym wazonie

olej, sklejka, 63, 5 × 27, 5 cm, 
sygn. p. d.: G. Wichmann

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

W latach 1895–98 studiował w berlińskiej akademii w pracowni A.von Wernera i w Karlsruhe 
u L.von Kalckreutha. Uzupełniał wykształcenie w Królewcu pod kierunkiem O.Jernberga 
oraz we Wrocławiu u C.E.Morgensterna i Ed.Kaempffera. W latach 1902–3 przebywał 
w rodzinnej miejscowości, a w latach 1903–14 w Michałowicach. Po przeprowadzce do 
Gruszkowa (koło Kowar) zaangażował się w ratowanie ludowego dziedzictwa kulturowego. 
Od 1924 r. zamieszkał w Szklarskiej Porębie Górnej. Był członkiem i współzałożycielem 
Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza. Malował portrety i pejzaże, w tym szczególnie chętnie 
krajobrazy Karkonoszy. Swoje prace wielokrotnie wystawiał w siedzibie stowarzyszenia (Młyn 
św. Łukasza), w Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Hamburgu i Görlitz.
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41
Jan Hrynkowski
(1891 Żelechów k. Lwowa – 
1971 Kraków)

Martwa natura z hiacyntem 
i rybką, 1939 r.

olej, plótno, 65 × 50 cm, 
sygn. p.d. J Hrynkowski/1939

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz rzeźbę u K. Laszczki. Następnie kontynuował 
naukę w latach 1921–22 w Paryżu w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był 
współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym 
przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmował się głównie malowaniem pejzaży. 
Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. 
Hrynkowski uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, choć miał również ekspozycje 
indywidualne, m.in. w latach 1946, 1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak 
i grafikę, szczególnie litografię i drzeworyt. Do najchętniej podejmowanych przez niego 
tematów należały pejzaż oraz martwa natura.

40
Helena Teodorowicz-Karpowska
(1897–1944)

Portret kobiety

olej, płótno, 79,5 × 63 cm, 
sygn. p.d.: Teodorowicz-Karpowska/
Antona

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Odegrała istotną rolę w życiu artystycznym dwudziestolecia międzywojennego. Dorastała 
w Warszawie, lecz studiowała na petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Dymitra Kardowskiego. Pozostawała w Rosji do 1921 roku, a powróciwszy do Warszawy 
rozpoczęła karierę w odrodzonej Rzeczpospolitej. Należała do Wileńskiego Towarzystwa 
Artystów Plastyków i brała udział w jego zbiorowych wystawach. Odbyła podróż do Włoch, 
z której obrazy prezentowała na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku 
(w sekcji Towarzystwa właśnie). Artystka eksponowała swoje prace w Związku Zawodowym 
Polskich Artystów Plastyków, Instytucie Propagandy Sztuki, Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie czy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Ciekawostkę 
stanowi jej wystawa w Brazylii w 1936 roku. Opiekę nad nią objęło towarzystwo polsko-
-brazylijskie „Kościuszko” oraz związek artystów brazylijskich. Odbyła się początkowo w Rio 
de Janeiro, potem w São Paulo, a końcowo została przewieziona do Argentyny. Po wybuchu 
wojny Teodorowicz-Karpowska wstąpiła do Armii Krajowej. Poległa w powstaniu warszawskim.



7574 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

43
Leonard Pękalski
(1896–1944)

Portret p.Wandy P.

olej, tektura, 71 × 52 cm, 
na odwrocie oł. „188”, „78”, „27 ol”

Wymieniony:
Wystawa pośmiertna, Leonard Pękalski 
1896–1944, ZPAP Warszawa, marzec-
-kwiecień 1969, poz. 188

Wystawiany:
Wystawa pośmiertna, Leonard Pękalski 
1896–1944, ZPAP Warszawa, marzec-
-kwiecień 1969

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

W. l. 1913–1918 uczył się u E. Trojanowskiego w warszawskiej SSP. Wziął udział w wojnie 
bolszewickiej. Razem z Felicjanem Szczęsnym Kowarskim zorganizował Zakład Graficzny 
Sztuka, od 1924 r. pracował w krakowskiej ASP jako asystent w katedrze malarstwa 
dekoracyjnego i grafiki. W 1928 r. przeniósł się do Warszawy, by w 1932 r. zostać profe-
sorem malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej SSP. Był autorem wielu polichromii, uprawiał 
również malarstwo sztalugowe i rysunek. W najwcześniejszych pracach artysty widać 
wpływ S. Wyspiańskiego, później stylistyka jego prac ewoluowała w kierunku uproszczenia 
formy. Pękalski sięgał do tematyki mitologicznej, starotestamentowej. W twórczości jego 
widoczne są inspiracje malarstwem francuskim – w martwych naturach nawiązywał do 
P. Cézanne’a i J.B. Chardina. Na prezentowanym obrazie przedstawił Wandę Polkowską, 
swoja towarzyszkę życia oraz muzę.

42
Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Ławeczka w parku

olej, tektura, 49 × 36 cm 
w świetle oprawy, 
sygn. p.d.: H.UZIEMBŁO

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

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



7776 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

45
Leonard Winterowski
(1868 Kraków – 1927)

Potyczka ułanów z bolszewikami, 
1925 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm, sygn. p.d.: 
Leonard Winterowski/Warszawa 1925

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

W latach 1895–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
L. Loefflera, później u T. Axentowicza. Kształcił się także w Wiedniu, dokąd wyjechał jako 
stypendysta Wydziału Krajowego. Debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w roku 1897. 
Wystawiał także we Lwowie, Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. 
Tworzył obrazy batalistyczne, najchętniej epizody z wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystywał 
przy tym własne szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej.

44
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Para obrazów: Sanie we wsi, 
Sanie w lesie

olej, tektura, 2 × 17 × 25 cm, 
sygn. p.d.: Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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47
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Jazda saniami na wzgórze

olej, płyta, 27 × 35 cm,  
sygn. p.d.: S.Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), 
Galerie Drouot Provenace (1945).

46
Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Chata w górach

olej, płyta, 19 × 24,5 cm, 
sygn. p.d. M. Stańko

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Młode lata spędził w Miechowie. W czasie I wojny walczył w Legionach. Około 1930 r. osiadł 
w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z J. Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim 
kościele parafialnym. W drugiej połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem 
Szczepu Rogate Serce S. Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 
1939 roku. W latach 1942–43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach koło 
Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po 
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie 
z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, 
tatrzańską.
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48
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Martwa natura z paterą 
i owocami

olej, papier naklejony na płytę, 
50 × 66 cm

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
–  dom aukcyjny Blanchet & Associés, maj 

2018

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

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował 
w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP 
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina. 
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminc-
kiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii 
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował 
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej 
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na 
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać 
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje 
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.
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49
Maurycy Mędrzycki
(Mendjizky Maurice) (1890 Łódź – 
1951 St. Paul de Vence)

Portret mężczyzny z wąsami

olej, płótno, 65 × 54 cm, 
sygn. p.g.: Mendjizky

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

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

Dawno temu w heroicznych czasach jego nazwisko odbijało się echem po całym 
Montparnassie. Pokładano w nim nadzieję, że zapoczątkuje nową szkołę w malarstwie. 
Mędrzycki miał prawdziwy talent do tworzenia sztuki, która ani trochę nie próbowała 
schlebiać mieszczańskim gustom, toteż zaskarbił sobie entuzjazm wielu przyjaciół, 
często plasujących się z dala od głównego nurtu. (…) Mędrzycki, mówiono, ’jest na 
najlepszej drodze’. Zamaron i inni ’poszukiwacze młodych talentów’ byli niezwykle 
podekscytowani.

(cytat za: Maximilien Gauthier, Wstęp do katalogu wystawy  
W Galerie Kleinmann, 1931)
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51
Marek Rudnicki
(1927–2004)

Macierzyństwo

olej, płótno, 55 × 46 cm, 
sygn. l.d.: MAREK RUDNICKI

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

Polski grafik, ilustrator książek, karykaturzysta. W dzieciństwie mieszkał w Łodzi. Tam 
chodził do świeckiego Liceum Hebrajskiego doktora Braudego. W listopadzie 1940 roku 
trafił do getta warszawskiego, gdzie w 1942 roku stracił rodziców i brata. Wydostał się 
z getta dzięki pomocy Armii Krajowej. Po uwolnieniu uczestniczył w ruchu oporu, walczył 
także Zgrupowaniu Pułku Baszta Czart do wybuchu powstania warszawskiego. Działał także 
w Radzie Pomocy Żydom. W czasie okupacji studiował architekturę na tajnych komple-
tach Politechniki Warszawskiej. Po wojnie kontynuował studia w Krakowie i Warszawie. Od 
1948 współpracował jako rysownik z Odrodzeniem oraz jako ilustrator książek ze Spółdzielnią 
Wydawniczą „Czytelnik”. Od 1949 do 1957 roku był dyrektorem artystycznym Państwowego 
Instytutu Wydawniczego. W 1957 roku wyjechał z kraju i dzięki pomocy Jeana Picarta Le 
Doux pracował jako grafik dla Heleny Rubinstein w latach 1958–1959. W 1959 roku na 
prośbę Huberta Beuve-Méry’ego został portrecistą członków Akademii Francuskiej, które 
to portrety publikował w Le Monde. Ilustrował dzieła Puszkina, Turgieniewa, Tołstoja, Ca-
musa, Maurois, Gilberta Cesbrona i innych, a dla Cabinet Cosmopolite wydawnictwa Stock 
książki braci Singer: Israela Joszuy Singera oraz Isaaca Bashevisa Singera. W 1980 roku 
razem z Eugènem Ionesco został fundatorem Comité des Intellectuels pour l’Europe des 
Libertés (CIEL). O Marku Rudnickim powstał w 1993 roku film dokumentalny w reżyserii 
Ewy Lachnit pt. Ja to widziałem..

50
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Macierzyństwo

olej, tektura, 74 × 57 cm, sygn. l.d.: 
Landau, na odwrocie m. in.: numer: 
4885, opis czerwienią: oil/Mother a Child/
by Sigmund Landau H & L. Pa... – (słabo 
czytelnie)/23 X 30, skreślona, papierowa, 
nalepka firmy James Bourlet & sons Ltd.

Pochodzenie: 
– Galeria Padova, Londyn

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J.Kacenbogena. Od roku 
1919 przebywał w Paryżu. Związany był z kręgiem artystów École de Paris, przyjaźnił 
się z A. Modiglianim i M. Kislingiem. Po wojnie przebywał także w Nicei i Saint-Tropez. 
W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował na wystawach malarzy żydowskich 
w Warszawie i w Łodzi. Później wystawiał, m.in. na paryskim Salonie Niezależnych, Salonie 
Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie zdradzające wyraźną fascynację 
sztuką Cezanne’a, tworzył też kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.
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52
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Wokół fortepianu

olej, płótno, 54 × 73 cm, sygn. l.d.: Aber-
dam, podpisany na odwrociu: Aberdam 
poniżej trudno czytelny opis

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

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie 
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze 
sztafażu. Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries. 
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie 
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. 
L. Chwistka i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, 
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą 
ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
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54
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Macierzyństwo

olej, sklejka, 44 × 33 cm, sygn. l.d.: 
Landau, na odwrocie odręczny opis: 
Z LANDAU/COLECTION:/Rivka&Gabriel/
TALPHIR, TELAVIV

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna
– Atelier Gallery
– kolekcja Rivki i Gavriela Talphir, 
ofiarowany przez artystę

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J.Kacenbogena. Od roku 
1919 przebywał w Paryżu. Związany był z kręgiem artystów École de Paris, przyjaźnił 
się z A. Modiglianim i M. Kislingiem. Po wojnie przebywał także w Nicei i Saint-Tropez. 
W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował na wystawach malarzy żydowskich 
w Warszawie i w Łodzi. Później wystawiał, m.in. na paryskim Salonie Niezależnych, Salonie 
Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie zdradzające wyraźną fascynację 
sztuką Cezanne’a, tworzył też kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.

53
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczynka, ok. 1950 r.

tech. mieszana, papier, 
30 × 24 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Kanelba

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

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.
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55
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 
1982 Aix-en-Provence)

Pejzaż prowansalski

olej, płótno, 45,5 × 60,5 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Malarz, pedagog. Kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Pankiewicza. W 1912 r. 
wyjechał do Paryża, odwiedzając po drodze Wiedeń i Wenecję. W czasie I wojny światowej 
przebywał w Hiszpanii. W okresie międzywojennym mieszkał w Paryżu i w Orcel. W latach 
1937–1940 kierował paryskim oddziałem ASP w Krakowie. Często wystawiał w paryskich 
Salonach, wysyłał obrazy także do kraju, m.in. na wystawy Cechu Artystów Plastyków 
„Jednoróg”. W 1934 r. miał indywidualną wystawę w warszawskim Instytucie Propagandy 
Sztuki. Po II wojnie światowej nadal mieszkał w Orcel, a prowansalski krajobraz stał się 
naczelnym tematem jego malarstwa ukształtowanego pod wpływem Pankiewicza, fascynacji 
Cezannem i kolorem – początkowo stłumionym, później bardziej nasyconym i intensywnym, 
zestawianym w plamy podkreślane zróżnicowaną fakturą. Obok pejzaży malował portrety, 
martwe natury, kompozycje figuralne. We Francji używał nazwiska Zawado, tak też sygnował 
swoje obrazy.

Obraz powstał zapewne w Prowansji w Orcel koło Aix-en-Provence. Na prośbę żony Tamary 
artysta znalazł dom i zakupił go w 1930 roku. Tam niebawem zamieszkał z żoną oraz jej 
matką.  Od tego czasu obrazy artysty zdominowały pejzaże skąpane w słońcu i w kolorze:

Obrazy prof. Zawadowskiego rysowane są kolorem: przejrzyste, szerokie pociągnięcia budują 
obrazy o mocnym nasileniu barwnym, zimny błękit i zieleń szmaragdowa przeciwstawiane 
są czerwieniom w kompozycjach figuralnych pejzażach z południa.

F. Lilpop Krance, Wystawy paryskie. E Vuillard. Polscy artyści  
„Gazeta Polska” 1938, nr 168.

Zawadowski przy pracy nad obrazem
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57
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 1982 Aix-en-
Provence)

Pejzaż z Prowansji, 1959 r

olej, płótno, 33 × 41 cm, sygn. l.d.: 
Zawado, na odwrocie naklejka autorska: 
Paysage de Pro.../Zawado/1959

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

56
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Portret, 1930 r.

olej, tektura, 61 × 51 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Weingart/1930 Paris

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we 
Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 
roku przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, 
zaś w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne 
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie 
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości 
silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje 
figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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58
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Pejzaż z Ibizy, 1935 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm  
sygn. p. d.: Menkes opisany  
na odwrocie: Menkes/Espagne/Ibiza 

Reprodukowany: 
J.Malinowski, B.Brus-Malinowska, 
W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy 
z Polski, Warszawa 2005, s. 279, il. 187.

cena wywoławcza: 70 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł

W latach 20. XX wieku Menkes zaczął malować widoki z południa Francji, 
dokładnie z Sanary. Obrazy z tym motywem to nasiąknięte południowym słoń-
cem kompozycje, ukazujące nadmorskie budynki, sady, z bujnie rozłożystymi 
drzewami, czy palmami, budowane z nasyconej palety brunatno-zielono-
-pomarańczowej. Obrazy te niosły w sobie silny ładunek ekspresjonistyczny. 
Artysta wzbogacał te widoki umieszczając na pierwszym planie sceny rodzajowe 
z postaciami siedzących przy kawiarnianych stoliczkach, na ławkach. Z bie-
giem lat pejzaże u Menkesa zmieniły swoją stylistykę i charakter. W czerwcu 
1935 roku Zygmunt Menkes wraz ze swoim przyjacielem Arturem Nachtem 
Samborskim wyjechał na hiszpańskie Baleary. Prezentowany na aukcji 
pejzaż z Ibizy jest owocem tej właśnie artystycznej podróży. Przedstawienie 
to znacznie odchodzi od wcześniej podejmowanych pejzaży przez artystę. 
Narracja jest o wiele mniej ekspresyjna, malunek jest znacznie delikatniejszy, 
paleta kolorów znacznie rozjaśniona. Menkes w tym syntetycznym obrazie 
wspaniale uwidacznia nasycony gorącym słońcem widok hiszpańskiej wyspy.

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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60
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety podpartej 
na dłoni

olej, płótno, 72 × 60 cm

cena wywoławcza: 27 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

59
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 64,5 × 54 cm

cena wywoławcza: 27 000 zł • 
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960)
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62
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Dziewczyna z arlekinem 
i kotkiem, 1970 r.

olej, płótno, 105 × 75 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Potrzebowski/1970

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

61
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

Wazon z kwiatami na krześle

olej, płótno, 61 × 46 cm,  
sygn. l.d.: Schreter

Wystawiany:
Zygmunt Schreter-łódzki paryżanin, 
Muzeum Miasa Lodzi, 10 czerwca – 
18 września 2011 r.

cena wywoławcza: 4 500 zł •
estymacja: 6 000 – 10 000 zł
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63
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Klaun z pieskami, 1985 r.

pastel, papier, 48 × 64 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 1985/stasys

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

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, 
obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu” 
tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale 
Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były 
eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także 
m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library, 
Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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65
Dariusz Miliński
(ur. 1957 r.)

Don Kichot i Sancho Pansa, 
2014 r.

olej, płótno, 97 × 67 cm, 
sygn. i dat. l.d.: D. MILIŃSKI 2014

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

Malarz, scenograf, twórca plakatów, poeta, aktor, animator kultury. Z zawodu artysta plastyk 
(uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki zdobył w 1980 r.). Jest autorem ponad 250 
wystaw indywidualnych, uczestniczył w około 100 zbiorowych pokazach sztuki w Polsce oraz 
za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i zagranicą. 
Autor plakatów do filmów Edi i Mój Nikifor. Brał udział w kilkudziesięciu happeningach 
artystycznych i plenerach. Jest założycielem Grupy Plastycznej „Pławna 9” i autorem spektakli 
ulicznych. Mieszka i pracuje w stworzonej przez siebie wiosce artystycznej u podnóża Gór 
Izerskich.

64
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Młyn nad jeziorem Wdzydzkim, 
ok. 1960 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm, 
sygn. p.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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66
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Don Kichot

olej, tektura, 70 × 100 cm 
sygn. i dat. p. d.: Sich/[1]921 (?)

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jareckim, po 
raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Wówczas narodziła się fascynacja obrzędowością, 
obyczajem i strojami ludowymi. W 1907 r. zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 
1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą, projektował 
witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, 
także książkową, rysował karykatury. Jego wczesne prace charakteryzują się secesyjną 
stylistyką o miękkim konturze, obiegającym płaskie plamy barwne. Sichulski był artystą 
o niesamowitej wrażliwości kolorystycznej, malował z niezwykłą subtelnością barwną. 
W późniejszych pracach artysta nadawał obrazom postimpresjonistyczną migotliwość 
i ograniczył rolę konturu.

Don Kichot przez wieki stanowił ogromną inspirację dla wielu twórców z kręgów artystycznych. 
Postać najsłynniejszego błędnego rycerza nie była obojętna i dla Kazimierza Sichulskiego, 
jednego z najważniejszych artystów epoki Młodej Polski. Motyw ikonograficzny z postacią Don 
Kichota oraz jego wiernego giermka Sancho Pansy jest rzadkim przedstawieniem w twórczości 
Sichulskiego. Sylwetkę fikcyjnego Rycerza Smętnego Oblicza z renesansowej powieści 
Miguela de Cervantesa artysta adoptował już wcześniej w swoich karykaturach, ukazując 
między innymi w 1908 roku z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru postaci 
Leona Wyczółkowskiego i Feliksa Jasieńskiego (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie).
 Prezentowana na aukcyjnym obrazie para literackich bohaterów została ukazana przez 
artystę w charakterystycznym dla niego krajobrazie, wyjętym z obrazów ukazujących widoki 
jego ukochanej huculszczyzny. Obraz został zbudowany w przygaszonej, brunatno-ziemistej 
palecie barw. Kompozycję charakteryzuje giętka, swobodnie poprowadzona linia, nadająca 
wrażenie lekkości, szkicowości. Syntetycznie namalowane figury postaci bohaterów wyłaniają 
się z lewej strony kompozycji, by zaraz stanąć do walki z wiatrakiem, który w oczach Don 
Kichota jawi się jako olbrzym. Sam motyw wiatraka, niemalże identyczny z tym przedsta-
wionym na naszym obrazie, ujęty w zwierciadlanym odbiciu, pojawił się już u Sichulskiego 
w 1912 roku w Tece autolitografii, którą artysta stworzył wraz z Władysławem Jarockim.
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67
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Międzylesie

olej, płótno, 64 × 84 cm, 
sygn. i dat. l.g.: EDWARD DWURNIK 
1969

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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69
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Aleja Tornad, 2005 r.

pastel, papier, 47 × 59 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
YERKA 05, opisany na odwrocie: „Aleja 
Tornad” 2005 (pastel)/Jacek Yerka

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

68
Ryszard Zając
(1929–2016)

Architektura – Italia, 1975 r.

olej, płótno, 74 × 100 cm,  
sygn. i dat. p.d.: RYZA 75, na odwrocie: 
RYSZARD ZAJĄC, tytuł nieczytelnie

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

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta 
otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu 
architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. 
Od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie 
miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim 
pejzaże architektoniczne, inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują 
się stłoczoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą 
przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubi-
zujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje 
gładkiej powierzchni płótna swoistą wibrację. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Duże 
pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (1977), Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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71
Juliusz Joniak
(ur. 1925 rok)

Uliczka, 1980 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm, 
sygn. p.d.: Joniak 80, opisany na odwro-
cie: Juliusz Joniak/Uliczka/1980

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.

70
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Houses

olej, płótno, 54 × 65 cm, 
sygn. p.d. LURCZYŃSKI,
na odwrocie pieczątki POSKu oraz  
nr inwentarzowy w kolekcji 387–2017

Pochodzenie: 
kolekcja POSK w Londynie.

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, poeta, pisarz, dramaturg; absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako 
pisarz debiutował w 1936, publikując w piśmie „Kamena”. W czasie wojny był żołnierzem 
AK. Aresztowany i więziony na Pawiaku, został wywieziony do obozu w Majdanka, następnie 
do Buchenwaldu, skąd uciekł. Po wojnie przebywał w Hannowerze, gdzie w 1945 był 
współzałożycielem Wydawnictwa Związku Wychodźstwa Przymusowego. Opublikował 
wówczas, m.in. dramaty „Janka”, „Stara Gwardia” i tomiki poezji „Dom pod wysokim 
księżycem” czy „Łuski syreny”. Od roku 1949 przebywał w Paryżu, przyjaźniąc się ze 
Stanisławem Eleszkiewiczem. Podróżował wówczas do Algierii, Maroka, Hiszpanii. Urzeczony 
tamtejszym pejzażem i światłem stosował w swoich obrazach czyste barwy, co przy wyraźnym, 
podkreślającym formy konturze dawało efekty bliskie witrażom lub mozaikom.
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73
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Wioska z drzewami

olej, płótno, 78 × 56 cm, 
sygn. p.d.: Jahl

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 13 500 zł •
estymacja: 17 000 – 24 000 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.

72
Maria Dziopak
(ur. 1954)

Widok na farę w Kazimierzu

olej, płótno, 55 × 33 cm, 
sygn. na odwrocie monogramem 
wiązanym: MD

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (dyplom w 1978 roku). Uprawia malarstwo olejne, 
maluje głównie pejzaże. Nazywana jedynym żyjącym polskim impresjonistą, który pracuje 
w naturze. Autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i na świecie. W twórczości 
artystki można wyróżnić dwa nurty tematyczne. Pierwszy – to baśniowy świat ogrodów, 
pełen słońca i cienia, spokoju, zadumy i subtelności – to południe Europy, kraje Bliskiego 
Wschodu, ale także Polska, Turcja czy Rosja. Drugi – bardziej agresywny, zainspirowany 
pejzażem angielskim i norweskim – to mocna kolorystyka, drapieżne, pełne światłocieni formy.
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Początkowo studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu 
(1920–21), następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, 
I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuował w Paryżu, gdzie wraz z innymi 
studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. powrócił do kraju. W roku 
1934 reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji oraz, w 1938 r., na wystawie 
w Camegie Institute w Pittsburgu. W 1948 r. objął stanowisko profesora warszawskiej ASP. 
W latach 1955–57 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, 
po czym powrócił do macierzystej uczelni.

74
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura z zielonymi 
owocami, 1949 r.

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

cena wywoławcza: 44 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
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76
Paweł Wróbel
(1913 Katowice-Szopienice – 1984)

Na pochód pierwszomajowy, 
1976 r.

olej, płótno, 14,3 × 20,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat. p.d.: Wróbel 
1976

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Urodzony w Katowicach-Szopienicach w ubogiej rodzinie, z zawodu górnik (pracował w ko-
palni wieczorek); znany na Górnym Śląsku przedstawiciel amatorskiej twórczości robotniczej. 
Od powrotu z sowieckiego łagru na Kamczatce w 1947 związany z Grupą Janowską (wraz 
z Teofilem Ociepką) i innymi malarzami nieprofesjonalnymi). W swojej twórczości skupiał 
się na przedstawieniu obrazów ginącego Śląska. Jego twórczość charakteryzuje bogata 
kolorystyka, uproszczone geometryczne formy przedstawionych budynków, postacie z ledwo 
zaznaczonymi twarzami oraz bogactwo szczegółów. Zyskał przydomek śląskiego Breughla.

75
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Miasto z willami

akwarela, papier, 29 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. Zaczął tworzyć ok. 1917 roku. Od początku nawiązywał do malarstwa ikonowego. 
Preferował technikę akwareli, kredki. Charakterystyczne dla niego było zamalowywanie 
całej przestrzeni papieru. Mogły być to okładki, opakowania papierosów. Był niezwykle 
wrażliwy na barwy. Powstały cykle z architekturą, wnętrzami, postaciami świętych, portretami 
i autoportretami. Prace sygnował ciągiem liter, nieskładających się w żadne słowa. W 1959 
roku wystawiał indywidualnie po raz pierwszy w galerii Dieny Vierny w Paryżu i Stedelijk 
Museum w Amsterdamie. Wystawiano go również w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-
-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku odbyła się wystawa 
jego prac w Zachęcie, a 1994 r. w Krynicy otwarto muzeum jego imienia.
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Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Torreador, ok. 1939

olej, płótno, 55 × 46 cm, niesygnowany 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty Wystawiany: – Artur 
Nacht-Samborski (1898–1974). Wystawa 
monograficzna, Muzeum Narodowe 
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku 1978 – Artur Nacht-Samborski 
1898–1974, Muzeum Narodowe w Pozna-
niu, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, 
Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie, 1999 – Artur Na-
cht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria 
Miejska ‘Arsenał’, Poznań 2009, Galeria 
Sztuki Wozownia w Toruniu, Galeria Sztuki 
w Legnicy, MBWA w Lesznie, Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, 2010 
– Artur Nacht-Samborski – Malarstwo, 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
2013 – Artur Nacht-Samborski 1898–1974.
Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, 
Muzeum Sopotu 2013–2014 Literatura: 
– Malarstwo polskie 1766–1945.Katalog 
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, 
Poznań 2005, poz. 949, rep. s.164 – Artur 
Nacht – Samborski (1898–1974). Wysta-
wa monograficzna, Muzeum Narodowe 
w Warszawie 1977, Muzeum Narodowe 
w Krakowie 1978, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu 1978, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku 1978, katalog poz. 31 – Joanna 
Pollakówna, Przez gęstwinę dziwnej pięk-
ności, [w:] Myśląc o obrazach, Warszawa 
1994, s. 103 – Artur Nacht-Samborski 
1898–1974, Muzeum Narodowe w Pozna-
niu, Galeria Sztuki Współczesnej „Zachęta”, 
Poznań 1999, katalog poz. 29 (opisany jako 
„Portret torreadora”), rep. s. 168 – Artur 
Nacht-Samborski. Pamięć motywu, Galeria 
Miejska „Arsenał”, Poznań 2009, rep. 
str. 37, opisywany: s. 96 – Artur Nacht-
-Samborski – Malarstwo, Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze, 2013, opisany 
s. nlb – Artur Nacht-Samborski 1898–1974.
Twórcy i założyciele Szkoły sopockiej, Mu-
zeum Sopotu 2013–2014, opisany s. 32

cena wywoławcza: 62 000 zł
estymacja: 80 000- 100 000 zł

W latach 1917–1924 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego ( z przerwą w l. 1920-1923 przebywając 
w tym czasie w Berlinie i Wiedniu). W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał 
do Paryża, gdzie z niewielkimi przerwami pozostał do 1939 r. Na początku artysta w swoich 
pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność 
w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował 
w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu 
oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował przeważnie te same motywy, takie 
jak akty, martwe natury. Nacht – Samborski niechętnie brał udział w wystawach. Jednym 
z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1959 r. 
W latach 1946–49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku 
z siedzibą w Sopocie. Następnie do 1968 r., z przerwą w okresie 1950–1952, profesorem 
warszawskiej ASP.

SOPOCKI DOM AUKCYJNY118
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78
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Bez tytułu, l. 80. XX w.

akryl, płótno, 48 × 79 cm, 
sygn. l.d.: Dominik

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Cybisa. 
Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 przeszedł 
na emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki 
Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. 
Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim 
Arsenale w 1955, gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy 
abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa 
informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją 
była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał i wygładzał 
swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy 
rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu 
nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’ 
a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle 
z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.
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79
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Defense Against Banality

olej, płótno, 130 × 100 cm, 
sygn. p.d.: Olbiński

cena wywoławcza: 70 000 zł •
estymacja: 85 000 – 100 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego plakaty 
i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Bu-
siness Week, New York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym 
dorobkiem. Na swoim koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City 
Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową 
do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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80
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Pejzaż – studium światła 
i przestrzeni, 1968 r.

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

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

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

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

(Joanna Pollakówna, Glina i światło, Wrocław 1999, s. 237)
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81
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Wnętrze II, 1970 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm,  
sygn. na odwrocie: Sienicki Jacek, 
Wnętrze II/1970

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

Piękno u Sienickiego, przez upór i mądre oko artysty, osiąga jednak inny, szerszy wymiar, 
niż ten, co nazywamy urodą malarską. Polega ono bowiem na „widzącym” stosunku do 
świata, do przedmiotu, do człowieka, widzącym – to znaczy zaangażowanym w fenomen 
bytu. Polega na odrzucaniu, w trakcie działań malarskich, wszystkiego co akcydentalne 
– i uwidacznianiu esencji. Dla niej ta szamotanina po płótnie, to zdzieranie i nakładanie 
farby. Malowanie jest dla artysty nie tylko sposobem uzyskania pięknego obrazu na płótnie, 
ale też, i przede wszystkim, prawdziwego obrazu świata. To malowanie przez rozumienie 
czy rozumienie przez malowanie jest istotą sztuki artysty. 

(Jacek Sempoliński, Malarstwo Jacka Sienickiego, Sztuka, 3/1/74, s. 22)

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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83
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret kobiety, 1972 r.

olej, płótno, 76 × 60,5 cm sygn. i dat. 
l. d.: Maciej Lachur 1972 opisany na 
odwrocie: OLEJ NA PŁÓTNIE/76 X 
60,5/cm/PORTRET/KOBIETY/MACIEJ 
LACHUR/1972

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.

82
Mieczysław Olszewski
(ur. 1945 r. Ostrołęka)

Akt I, 1988 r.

olej, płótno, 110 × 90 cm, 
sygn. p.d.: MIET., na odwrocie opisany na 
krośnie: MIECZYSŁAW OLSZEWSKI 1988/
AKT I/19

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 3 500 – 5 500 zł

Studia na Wydziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku w latach 1965–1969. 
Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Uprawia malarstwo monumentalne, rysunek prasowy, ilustracje książkową. W dorobku ponad 
dwadzieścia wystaw indywidualnych (Norymberga, Dusseldorf, Burgfelden, Zwingenberg, 
Breda, Lubeka), oraz udział w ponad 200 wystawach zbiorowych m.in. w Kanadzie, Japonii, 
Turcji, Iranie, Niemczech, Francji, Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Anglii, Belgii, Bulgarii, 
Jugosławii, etc. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku i Szczecinie, Muzeum 
Okręgowego w Toruniu, Muzeum Kartofla w Monachium, Muzeum Karykatury w Montrealu, 
Amsterdamie, Gabrowie, Skopje, Warszawie oraz w zbiorach prywatnych. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień, zarówno w kraju, jak i za granicą.
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85
Paweł Skurski
(ur. 1978)

Klatka (Williamsburg), 2008 r.

olej, płótno, 140 × 100 cm, 
sygn. na odwrocie: Klatka (Williamsburg) 
14/Paweł Skurski 2008

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, rzeźbiarz i artysta wizualny. Edukację artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych. Następnie studiował na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. 
W 2003 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa, gdzie 
otrzymał dyplom z Malarstwa i Rzeźby. W tym samym roku miał wystawę w Centrum Sztuki 
Współczesnej, gdzie zaprezentował projekt „Zadbane pożądanie”. Obrazy Skurskiego można 
było oglądać m.in. w The Fine Art Institute w Nowym Jorku (2008), Centre de Beaux-Arts 
w Paryżu (2015) czy The Museum of Classical Art w Hong Kongu (2016). Sukcesem była 
prezentacja cyklu „Chwila w klatce” podczas polskiej wystawy na Expo 2010 – wystawie 
światowej w Szanghaju w 2010 roku.

84
Edmund Łubowski
(1918 Poznań – 1993)

Rzeka Warta, 1976 r.

olej, płótno, 87 × 112 cm, 
sygn. na odwrocie: Edmund Łubowski 
1976

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Artysta malarz, grafik, twórca realizacji z dziedziny malarstwa ściennego. W 1935 roku 
rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu (w późniejszym 
Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych). Więzień obozu koncentracyjnego Sachsenhau-
sen-Oranienburg. Pod koniec 1945 roku rozpoczął dalsze studia artystyczne w Państwowym 
Instytucie Sztuk Plastycznych w Pracowni Grafiki prof. Jana Wronieckiego, które ukończył 
w 1947 roku. Do roku 1965 malarstwo Edmunda Łubowskiego istniało pod silnym wpływem 
założeń koloryzmu polskiego. Szereg podróży artystycznych, podejmowanych przez artystę 
od połowy lat 60. ubiegłego wieku, wpłynęło na wytworzenie się indywidualnego stylu 
jego dojrzałego malarstwa. Malarstwo Edmunda Łubowskiego odniosło spory sukces na 
zachodnioniemieckim rynku sztuki w latach 70. XX wieku. Wiele jego obrazów znajduje się 
obecnie w zbiorach prywatnych, w tym w kolekcjach zagranicznych.



Ludwik Klimek Kobieta z dzieckiem, 1949 r.
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telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 

15 LUTEGO 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (34)

Ludwik Klimek Kobieta z dzieckiem, 1949 r.



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. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl
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LACHUR MACIEJ  83
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