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Gdańsk, 18 lipca 2020

aukcja prac na papierze



Ludwik Klimek  (1912–1992)
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE  SPRZEDAŻĄ  20  L IPCA  –  3  S IERPNIA  2020
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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 lipca 2020 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (23)
18 lipca (sobota) 2020, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, Długa 2/3
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1
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu

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

„Tematyka huculska pojawiła się w twór-
czości Axentowicza na początku lat 
osiemdziesiątych XIX w. Artysta odbywał 
wyprawy ze Lwowa na Huculszczyznę, skąd 
przywoził szkice i notatki. (…) Zimą i jesie-
nią 1893 i 1894 roku artysta, w przerwach 
w malowaniu Panoramy Racławickiej, 
wyjeżdżał w okolice Kołomyi i Jamnej, gdzie 
obserwował życie i obyczaje Hucułów. Tak 
powstały szkice do najsłynniejszych obrazów 
Axentowicza: Pogrzebu huculskiego, Święta 
Jordanu i Kołomyjki, które namalował w pra-
cowni w Monachium i w Paryżu, a powta-
rzał wielokrotnie w latach późniejszych. (…) 
Inne wersje Święta Jordanu przechowywane 
są w: Muzeum Narodowym w Krakowie, 
Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum 
Okręgowym w Lublinie, Muzeum Budownic-
twa Ludowego w Sanoku. Święto Jordanu 
– wschodni zwyczaj święcenia wody w prze-
rębli w święto Epifanii Objawienia Pańskiego 
(Trzech Króli) – obchodzone w Kościołach 
grekokatolickim i prawosławnym 19 stycz-
nia, jest wspomnieniem chrztu Chrystusa 
w wodach Jordanu. Na Huculszczyźnie to 
jedno z najważniejszych świąt obchodzono 
niezwykle uroczyście. Po nabożeństwie 
w cerkwi wychodziła procesja z zapalonymi 
świecami i chorągwiami, prowadzona przez 
księży (lub popów) w szatach liturgicznych.” 
Teodor Axentowicz. Ormianin polski, 
19.06–21.09.2014, Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot, s. 48–50 [kat. wyst.]

cena wywoławcza: 49 000 zł

W latach 1878–1882 kształcił się w akademii monachijskiej, uczęszczając do pracowni 
G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, 
gdzie kontynuował naukę pod kierunkiem E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu przebywał do 
1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. Po powrocie do 
Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. 
Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne 
podróże, m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę 
malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe Nationale des 
Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, a od 
1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć wpływ symbolizmu 
oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie 
sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki wytwornych, 
eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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2
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Jeździec

akwarela, ołówek, papier żeberkowy, 
47 × 31 cm w świetle passe-partout
na odwrocie pieczęć Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych i potwierdzenie au-
tentyczności: Stwierdzamy autentyczność/
szkiców śp. art. Piotra/Michałowskiego/St. 
Sokołowski

cena wywoławcza: 18 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 
1832 roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę 
sztuki. W Paryżu podjął studia u N. T. Charleta. Szybko zyskał sławę znakomitego akwarelisty. 
W 1835 roku wyjechał do Londynu, by ostatecznie powrócić do rodzinnego Krakowa, 
a następnie, w 1837 r., osiąść w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. Tworzył sceny o charakterze militarnym oraz sceny 
rodzajowe. Prace z okresu paryskiego zdradzają inspirację artysty twórczością T. Gericaulta, 
widoczną szczególnie w przedstawieniach koni. Jest to najczęściej przewijający się w jego 
dorobku artystycznym motyw – a to w portretach konnych, a to w scenach batalistycznych, 
scenach z powstania listopadowego czy okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również 
znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz 
pogłębieniem psychologicznym. W jego artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety 
członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.
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4
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Szkice postaci, kon. XIX w.

ołówek, papier, 28 × 18 cm

Proweniencja: Praca z kolekcji rodziny 
artysty (pisemne potwierdzenie)

cena wywoławcza: 3 400 zł

3
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Szkice dłoni – Emaus

węgiel, papier żeberkowy, 31 × 23,5 cm
opisany po prawej: Emaus

Proweniencja: Praca z kolekcji rodziny 
artysty (pisemne potwierdzenie)

cena wywoławcza: 3 600 zł

W latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkiewicza, 
a następnie w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi. W 1895 r. zdobył 
I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, 
których realizacja trwała do 1934 r. Po konkursie otrzymał inne zamówienia, m.in. z katedry 
na Wawelu, z Włocławka, Przemyśla. Był najwybitniejszym i konsekwentnym reprezentantem 
sztuki secesyjnej, tworzył dekoracyjne portrety wielu osobistości, wizerunki żony i własne 
oraz kompozycje rodzajowe, które w latach 1895–1917 uzyskały wymowę kompozycji 
symbolicznych.
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5
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Goldmann Baruch Teerbroom 
daje Ninie pigułkę, 1922

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

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
–  kolekcja Kazimiery i Jerzego Żuław-

skich, 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 
Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 
1990, poz. I 410.

Do pracy dołączona ekspertyza  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 48 000 zł

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

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)
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6
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Wyznanie miłości Muleja 
Chekke księżniczce Feniksanie, 
1922

Scena z dramatu Pedra Calderóna  
de la Barki „Książę Niezłomny”
akwarela (czerwień wypłowiała), papier, 
17 × 25,5 cm w świetle oprawy

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska
–  kolekcja Kazimiery i Jerzego  

Żuławskich, bezpośredni dar artysty.

Do pracy dołączona ekspertyza  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 48 000 zł

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.

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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7
Stanisław Wyspiański
(1869 Kraków – 1907 tamże)

Pejzaż krakowski, 1900–1906

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

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

1955 r.)

Reprodukowany:
–  Ilustrowany Magazyn Tygodniowy 

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

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

cena wywoławcza: 280 000 zł

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

(…) 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



1514 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

9
Henryk Pillati
(1832 Warszawa-1894 tamże)

Pojedynek, 1856

akwarela, papier, 26 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: HPillati/56.

cena wywoławcza: 11 000 zł

Od 13 roku życia przez 3 lata uczęszczał do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Osierocony 
w wieku nastoletnim, zarabiał na utrzymanie młodszego rodzeństwa. Sprzedawał ilustracje, 
malował sceny rodzajowe oraz batalistyczne, głównie z wojen szwedzkich. W l. 1852–1853 
tworzył obrazy do dekoracji pływających po Wiśle statków pasażerskich. W l. 1853–1854 
oraz 1857–1858 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie uczył się w École des Beaux-
-Arts. Studiował także w Monachium i Rzymie. Wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie, w Salonie Krywulta oraz w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Ilustrował książki oraz czasopisma, m. in. „Tygodnik Ilustrowany” i „Kłosy”. 
Jego prace charakteryzują się dobrym zmysłem obserwacji, poczuciem humoru, świetnie 
dobranym kolorem.

8
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Jeździec polski

akwarela, papier, 37 × 29,4 cm 
w świetle passe-partout
widoczny ślad rozdarcia papieru

cena wywoławcza: 23 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 
1832 roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę 
sztuki. W Paryżu podjął studia u N. T. Charleta. Szybko zyskał sławę znakomitego akwarelisty. 
W 1835 roku wyjechał do Londynu, by ostatecznie powrócić do rodzinnego Krakowa, 
a następnie, w 1837 r., osiąść w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. Tworzył sceny o charakterze militarnym oraz sceny 
rodzajowe. Prace z okresu paryskiego zdradzają inspirację artysty twórczością T. Gericaulta, 
widoczną szczególnie w przedstawieniach koni. Jest to najczęściej przewijający się w jego 
dorobku artystycznym motyw – a to w portretach konnych, a to w scenach batalistycznych, 
scenach z powstania listopadowego czy okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również 
znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz 
pogłębieniem psychologicznym. W jego artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety 
członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.
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11
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Przed polowaniem w Żołudku

akwarela, papier, 32 × 69 cm  
w świetle passe-partout

sygn. nieczytelnie i opis. p. d.:  
(…)/Żołudek

cena wywoławcza: 3 500 zł

12
Stanisław 

Gibiński
(1882 Rzeszów – 

1971 Katowice)

Przy ognisku

akwarela, tektura, 
34 × 48,5 cm

sygn. p. d.: 
S. Gibiński

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

10
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Na polowaniu

akwarela, tektura, 58,5 × 98,5 cm
sygn. p. d.: S. Gibiński

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie poważny wpływ na jego twórczość 
wywarli J. Fałat i L. Wyczółkowski. Posługiwał się głównie techniką akwarelową, a tematami 
jego prac były pejzaże, sceny rodzajowe i polowania. Artysta wielokrotnie uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i innych, a twórczość 
jego cieszyła się znacznym powodzeniem.
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15
Karol Wierusz-Kowalski
(1869 Warszawa – 1953 Poznań)

Przed chałupą

akwarela, papier, 36 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Karol Wierusz-Kowalski

cena wywoławcza: 12 500 zł •

13
Tadeusz Kokietek
(1920–1982)

Lisowczyk na koniu

akwarela, papier, 57 × 35 cm 
w świetle passe-partout
dedykacja p. d.: Drogiemu Stefkowi 
w dniu/Imienin/Tadeusz Kokietek 
2-IX-50 r.

cena wywoławcza: 1 400 zł •

14
Stanisława Boczarowska

(1901 Lwów – 1972)

Katedra we Lwowie, 1946

ołówek, akwarela, papier, 46,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Stan. BOCZAROW-
SKA/1946/LWÓW

cena wywoławcza: 2 000 zł • Będąc w wieku gimnazjalnym pobierał nauki rysunku u K. Pillatiego i J. Ryszkiewicza. W roku 
1889 wyjechał do Monachium, gdzie uczył się w prywatnej szkole rysunku i malarstwa 
W. Szymanowskiego i S. Grocholskiego oraz w tamtejszej akademii w pracowni G. Hackla. 
Należał do monachijskiego Kunstvereinu. W 1899 r. powrócił do Polski. Od roku 1915 był 
członkiem TZSP. Wiele wystawiał, przede wszystkim w warszawskiej Zachęcie, ale również 
w salonach Krywulta i Kulikowskiego, ponadto w Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu, podczas 
pokazów indywidualnych. Artysta, pozostając pod wpływem twórczości stryja Alfreda, malował 
sceny rodzajowe ilustrujące życie wiejskie, a także sceny myśliwskie. Dorobek jego w dużej 
mierze uległ zniszczeniu w czasie wojny.

Od 1950 r. należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Tworzył 
zarówno sceny batalistyczne (inspirowane Trylogią), myśliwskie, 
rodzajowe, jak również portrety, pejzaże, ilustracje do książek. Jego 
prace znajdują się m. in. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
oraz Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, z którym to miastem był 
związany.

W l. 1919–1923 studiowała malarstwo i rysunek u K. Sichulskiego 
w Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie. Uczyła się również 
konserwacji, malarstwa dekoracyjnego i rzeźby. Brała udział w wielu 
wystawach, np. w Odessie, Kijowie i Moskwie. Po wojnie związana 
z Górnym Śląskiem, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków 
od 1950 roku. Oprócz malarstwa tworzyła też ceramikę oraz projekty 
scenograficzne.
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16
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Kobiety ze Spisza, 1934

akwarela, papier, 42 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Józef Pieniążek, opis. i dat. 
l. d.: Frydman na Spiszu/20/7 1934

cena wywoławcza: 750 zł •

17
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Pejzaż z Drawki, 1928

34,7 × 24,6 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Józef Pieniążek, opis. i dat. 
l. d.: Drawka/20/7 1928

cena wywoławcza: 750 zł •
18
Antoni Chrzanowski
(1905 Kraków – 2000 tamże)

Kościółek w Dębnie 
Podhalańskim, 1966

akwarela, papier, 73 × 55 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. l. d.: Antoni Chrza-
nowski/Dębno VIII 1966

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Studiował w krakowskiej akademii pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i A. Terleckiego. Od 
1945 r. należał do ZPAP. Malował widoki miast, zwłaszcza Krakowa, motywy architektoniczne, 
pejzaże, a także kompozycje kwiatowe. Posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli. 
Prace jego znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Lwowski malarz i grafik, uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczół-
kowskiego. Od 1925 roku pod wpływem malarstwa Wyczół-
kowskiego utrwalał na obrazach elementy strojów ludowych 
oraz zabytków dawnej architektury, zwłaszcza sakralnej, 
umieszczając je często na tle krajobrazu. W latach 1925–1938 
wystawiał swoje prace m.in. w Warszawie i Krakowie. Był 
członkiem grupy „Czartak”, Związku Polskich Artystów Grafików 
oraz grupy „Dziesięciu Plastyków”. Ceniony twórca pejzażu 
miejskiego (Teka sandomierska, Teka krzemieniecka). Po 
1945 r. zamieszkał w Krakowie.
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20
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków – 1951)

Zimowy pejzaż podgórski

akwarela, gwasz, papier,  
16,5 × 31 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: MIECZYSŁAW  
FILIPKIEWICZ

cena wywoławcza: 2 300 zł •

Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 
1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, głównie 
w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował 
się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże 
tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
Rzadziej malował martwe natury, czy kompozycje figuralne.

19
Adam Batycki
(1886 Przemyśl – 1970 Poznań)

Pejzaż zimowy, 1960

akwarela, papier, 48 × 67,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: ABatycki/1960

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Malarz i architekt. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Specjalizował się 
w technice akwareli. Dzieła artysty zdradzają jego pasję architektoniczną. Motywy kościołów, 
cerkwii, czy chat były, obok pejzażu, częstym tematem jego prac.
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22
Józef Szczęsny
(1885 Rybitwy – 1968 Natolin)

Wróżba

pastel, papier, 49 × 68 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JSzczęsny
na odwrocie stempel krakowskiego 
składu przyborów malarskich Róży 
Aleksandrowicz

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Uczył się w warszawskiej Szkole Rysunkowej w pracowniach K. Dunikowskiego i E. Nie-
wiadomskiego. W 1908 roku rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pod kierunkiem m. in. Józefa Mehoffera. Malował pejzaże, portrety, akty. W czasie I wojny 
światowej wyjechał do Zakopanego. Po wojnie powrócił do Krakowa, gdzie przy ulicy 
Floriańskiej 19 otworzył swoją pracownię malarską. W czasie okupacji artysta kolejno 
przebywał w Natolinie, Dankowie i we Wrocławiu. W 1945 roku powrócił do Krakowa, 
gdzie zastał zniszczoną pracownię. Zdecydował się wówczas osiąść w Natolinie, gdzie 
pozostał do śmierci.

21
Kasper Żelechowski
(1863 Klecza Dolna – 1942 Kraków)

Wiosna

pastel, papier, 62 × 47,5 cm
sygn. p. d.: KŻelechowski

cena wywoławcza: 3 000 zł

W latach 1879–1889 studiował w SSP w Krakowie m.in. u J. Matejki. Naukę kontynuował 
w latach 1889–1890 w akademii monachijskiej u K. Rauppa. Był doskonałym portrecistą. 
Malował sceny rodzajowe z życia wsi, osnute na motywach baśni lub podań ludowych, 
czasem również o treściach polityczno-społecznych. Był współautorem Wielkiej Panoramy 
Tatr oraz polichromii w katedrze kieleckiej. Doskonale charakteryzował typy ludowe, a do 
jego ulubionych przedstawień należały postacie wiejskich dziewczyn, epatujące młodością, 
zdrowiem i urodą.



2726 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

23
Stanisław Straszkiewicz
(1870 Warszawa – 1925 tamże)

Pejzaż jesienny, 1899

akwarela, pastel, papier, 44 × 36 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Straszkiewicz/1899
uszkodzony l. g. i l. d. róg

cena wywoławcza: 1 200 zł

Malarz pejzażysta, w latach 1900–1903 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem Jana Stanisławskiego, a początkowo także u Józefa Unierzyskiego i w 1903 
u Józefa Mehoffera. Wczesna twórczość artysty ukształtowała się w kręgu „szkoły Stanisław-
skiego”, z czasem malował w duchu i stylu późnych obrazów Józefa Chełmońskiego. Swoje 
obrazy pokazywał na warszawskich wystawach w TZSP, w salonach Krywulta czy Rychlinga.

24
Wacław Zaboklicki
(1879 Zakrzew – 1959 Warszawa)

Samotna brzoza

pastel, papier, 70,5 × 50 cm
sygn. l. d.: WZaboklicki

cena wywoławcza: 2 900 zł •

W latach 1897–1899 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś w latach 
1901-1903 uczęszczał do akademii monachijskiej, do pracowni  K. Marra i A. Ažbégo. 
Studia uzupełniał w paryskiej Académie Colarossi. W latach 1898-1912 podróżował  do 
Rosji, Francji i Włoch. Mieszkał w Płocku,  podczas I wojny światowej w Rosji, a następnie 
w Warszawie. Malował przede wszystkim pejzaże, posługując się przeważnie techniką pasteli. 
Na twórczość jego silnie oddziałało malarstwo francuskie, zwłaszcza impresjonistyczne. Od 
1922 r. należał do Koła Marynistów Polskich, działającego przy warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych.
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26
Luigi Kasimir
(1881 Pettau/Austria – 1962 Wiedeń)

Galizien 1915.  
Ein Künstlertagebuch

wyd. Hugo Heller & Cie., Wiedeń 1915; 
teka z limitowanej (500 egz.), ręcznie 
numerowanej edycji (egz. nr 366)
litografia czarno-biała i barwna, bibuła 
japońska; wym. od ok. 18 x10 cm do 
26,5 × 20,5 cm
teka niekompletna, brak 13 z 47 grafik; 
oprawa twarda
Grafiki stanowią ilustrację podróży po 
Galicji, jaką artysta odbył w 1915 roku.

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych w l. 1900–1905 u Williama Ungiera, 
następnie w Graphische Lehr-und Versuchsanstalt. Tworzył przede wszystkim barwne grafiki, 
akwaforty i litografie, z widokami miast Austro-Węgier, ale także Wenecji, Paryża, Hamburga 
czy Nowego Jorku.

25
Jan de Beijer (Beyer)
(1703 Aarau/Szwajcaria – 1780)

Widok Liège, 1741

tusz, akwarela, gwasz, papier, 
19,5 × 30,5 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: JDB ad vividelin/1741

cena wywoławcza: 1 800 zł

Holenderski rysownik i grafik. Kształcił się w Amsterdamie u znakomitych rysowników 
Cornelisa Pronka i Jana Mauritsa Quinkharda. W kręgu jego zainteresowań pozostawała 
niemal wyłącznie architektura i pejzaże miast Holandii, Belgii i Niemiec. Jego rysunki cieszyły 
się dużą popularnością, wiele z nich powielanych było przez innych artystów w technikach 
graficznych. Prace Jana de Beyera znajdują się w zbiorach wielu muzeów oraz prywatnych 
kolekcjonerów.
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27
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Most kolejowy w Warszawie, 
1945

ołówek, papier, 29 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. p. d.: Jan Cybis, 31 maj 
1945 r./Most Kolejowy w Warszawie

cena wywoławcza: 1 800 zł •

28
Maciej Nehring

(1901 Warszawa – 1977 tamże)

Desant Armii Berlinga  
na lewobrzeżną Warszawę 

w 1944 r.

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

cena wywoławcza: 4 500 zł •

Studia malarskie odbył początkowo w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu (1920-21), następnie zaś w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuowął w Paryżu, gdzie 
wraz z innymi studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. artysta powrócił do kraju. W roku następnym, w siedzibie 
krakowskiego TPSP, odbyła się jego pierwsza wystawa indywidualna. Uczestniczył w wystawach warszawskiego IPS oraz krakowskiego 
ZPAP. W roku 1934 reprezentował polską sztukę na Biennnale 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. Brał udział w wielu prezentacjach sztuki polskiej za granicą, zaś monograficzne 
wystawy artysty miały miejsce m.in. w Warszawie – w galerii Zachęta (1956 r.) oraz w Muzeum Narodowym (1965 r.). Twórczość Cybisa 
koncentrowała się wokół zagadnień związanych z barwą i fakturą. Zaważyły na niej estetyczne koncepcje Cezanne’a i Bonnarda, a także 
doświadczenia fowistów. Tematami jego dzieł są przeważnie pejzaż, martwa natura i akt.

29
Zdzisław Czermański
(1900 Kraków – 1970 Nowy Jork)

Teka Józef Piłsudski, 1935

Wydawnictwo J. Przeworskiego, 
Warszawa 1935
13 plansz przedstawiających marszałka 
Józefa Piłsudskiego
litografia offsetowa, papier, 49 × 34 cm, 
oprawa tekturowa, uszkodzony dolny 
narożnik

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Karykaturzysta, rysownik. W latach 1923–1924 uczył się we Lwowie w tamtejszej Szkole Przemysłowej u K. Sichulskiego oraz w Paryżu 
u Ferdynanda Légera (1925). W latach 20. współpracował z czasopismami satyrycznymi („Cyrulikiem warszawskim”, „Wiadomościami 
Literackimi”, lwowskim „Szczutkiem”). W latach 1928–1935 wiele podróżował; przebywał m. in. w Paryżu, gdzie w 1930 r. odbyła się 
jego indywidualna wystawa w Galerii Charpentier, następnie udał się do Londynu i Nowego Jorku, gdzie podjął współpracę m. in. z „Fortune 
Magazine”. W 1935 r. wrócił do Polski, by z początkiem II wojny znów wyjechać i od 1941 r. zamieszkać na stałe w Nowym Jorku. Był 
twórcą m. in. teki rysunkowej i albumów z przedstawieniami Józefa Piłsudskiego, ilustracji książkowych, plakatów. Jego prace znajdują 
się w zbiorach: m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Wojska Polskiego, Instytutu Piłsudskiego i Fundacji 
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

Studiował w Bydgoszczy, Krakowie i Warszawie. Był współzałożycielem, a w latach 1935–1939 prezesem „Grupy Akwarelistów”. Wystawiał 
w warszawskim TZSP oraz w Krakowie i Poznaniu. Brał też udział w wystawach za granicą, m.in. w Societe Nationale des Beaux Arts 
w Paryżu w roku 1936, ponadto w Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku. W 1938 r. miał indywidualną wystawę w Amsterdamie. Jego 
obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Nehring był wybitnym akwarelistą – pejzażystą. Malował pojedyncze widoki oraz cykle: Płock, Belweder, Rynek w Kazimierzu, 
Sosny, ponadto motywy z Tunisu, Francji, Włoch, dzisiejszej Chorwacji, stare cerkiewki huculskie i widoki górskie. Poza pejzażem malował 
chętnie wizerunki kobiet.
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31
Kazimierz Szemioth
(1933 Warszawa – 1985 
tamże)

Bitwa, 1962

tusz, papier, 20 × 28,5 cm
sygn. i dat. p. d.: KS 62 r./
Krynica

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

30
Wiktor Zin

(1925 Hrubieszów – 2007 Rzeszów)

Portret

tusz, papier, 27,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: WiktorZin

cena wywoławcza: 1 600 zł •

Poeta, publicysta, aktor, malarz, grafik. Od 1952 r. studiował na wydziale malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Plastycznych. 
W l. 1953–1959 uczył się rysunku i malarstwa w prywatnej szkole Emilii Wysockiej w Warszawie. Był tłumaczem piosenek z języka 
angielskiego, francuskiego i rosyjskiego, później także sam pisywał teksty. Uprawiał grafikę, malarstwo akwarelowe, olejne, posługiwał się 
techniką gwaszu, temperą i akrylem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Studiował na Akademii Sztuki w Berlinie, a w l. 1880–1887 
na akademii w Düsseldorfie. Po zakończeniu nauki przebywał 
w Monachium, zaś w 1898 r. osiadł na stałe w Berlinie. Malował 
sceny rodzajowe, portrety, pejzaże.

Studia artystyczne rozpoczął w 1910 r. we Lwowie w Wolnej 
Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem S. Kaczora Batowskiego 
i L. Kwiatkowskiego. Naukę uzupełniał w Paryżu i Amsterdamie. 
Odbył podróże do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. Był zaliczany 
do grona najwybitniejszych portrecistów tamtego okresu, choć 
malował również pejzaże i martwe natury. W 1927 r. artysta 
przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza 
indywidualna wystawa. Tam też ze Stanisławem Ligoniem utworzył 
w 1919 r. Związek Zawodowy Artystów Plastyków na Śląsku. Był 
również założycielem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Zachęta”. 
Brał udział w wystawach we Lwowie, Warszawie i Katowicach.

32
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret Tadeusza Kościuszki

pastel, papier, 61 × 42 cm
sygn. l. d.: Kidoń

Wystawiany: Wystawa monograficzna 
artysty w Muzeum Historii Katowic 
w marcu 2015 r.

cena wywoławcza: 3 000 zł •

33
Karl Bennewitz von Löfen
(1856 Berlin – 1931 Szczecin)

Portret wojskowego  
przy stole, 1916

pastel, papier, 42,5 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: BENNEWITZ/VON/

LOEFEN jr/ROULERS/IUNI/-1916
zaciek

cena wywoławcza: 1 000 zł

Architekt, popularyzator nauki. Ukończył Akademię Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie. W 1967 r. został profesorem. Od 1962 r. 
kierował Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków 
na AGH. Był Głównym Architektem Krakowa, przewodniczącym 
Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej, prezesem Towarzystwa 
Miłośników Historii Krakowa, Generalnym Konserwatorem PRL 
w randze wiceministra (do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 
r.). Popularność przyniósł mu program telewizyjny emitowany przez 
prawie 30 lat pt. „Piórkiem i węglem”.
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35
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Podwórko

akwarela, gwasz, papier, 49 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Hitzer

cena wywoławcza: 650 zł

34
Stanisław Prauss

(1902 Kielce – 
1967 tamże)

Kościół reformatów 
w Kazimierzu  

nad Wisłą

akwarela, papier, 
44 × 61 cm

sygn. l. d.: Stanisław 
Prauss

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

36
Bronisław Kopczyński
(1882 Warszawa – 1964 tamże)

Żółkiew, 1930

akwarela, papier, 47, x 33 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: BR. KOPCZYŃSKI,  
opis. i dat. p. d.: ŻÓŁKIEW. 1930 r.

cena wywoławcza: 1 900 zł •

W l. 1924–1928 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, a w l. 1930–1933 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u W. Weissa. 
Podczas wojny pracował jako wykładowca na tajnym wydziale architektury w Kielcach. Działał wówczas aktywnie w Towarzystwie Miłośników 
Kielc. W 1944 r. wywieziony do obozu Birkhahn-Mötzlich w Haale (Saale), do kraju powrócił w 1945 roku. Wystawiał w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, działał ze Stowarzyszeniem Plastyków Szkoła Warszawska. Malował pejzaże wiejskie, sceny z życia chłopów, 
architekturę sakralną, a także batalistykę. Największą kolekcję jego prac posiada Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Od ok. 1895 r. uczył się rysunku w Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej pod kierunkiem 
W. Gersona. W latach 1902–1905 studiował malarstwo w Krakowie u J. Unierzyskiego 
i T. Axentowicza, zaś później, w latach 1911–12, u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego 
oraz grafikę u J. Wojnarskiego. W 1906 r. zamieszkał na stałe w Warszawie, gdzie czynnie 
uczestniczył w życiu artystycznym miasta i wiele wystawiał. Należał do stowarzyszenia 
artystycznego „Pro Arte”, a od 1918 r. był członkiem TZSP. Głównym motywem jego prac 
była zabytkowa architektura, malował także pejzaże i zajmował się grafiką. Jego widoki 
malowane z dużym sentymentem i refleksją mają niezwykłą wartość dokumentalną, są 
wiernym źródłem ikonograficznym. Obecnie jego obrazy znajdują się w wielu muzeach 
m.in.: w Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Toruniu.
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37
Friedrich Stahl
(1863 Monachium – 1940 Rzym)

Na balu

gwasz, papier, 45 × 67 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: FRIED. STAHL

cena wywoławcza: 5 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej. W l. 1886–1898 pracował w Berlinie, tam założył 
stowarzyszenie malarzy „XI”. Następnie udał się do Anglii, gdzie zapoznał się z twórczością 
Prerafaelitów, co miało duży wpływ na jego styl malowania. W l. 1904–1913 przebywał 
we Włoszech. Przed wojną powrócił do Monachium; został tam członkiem Stowarzyszenia 
Niemieckich Akwarelistów i Monachijskiej Secesji. W początkowej fazie tworzył w stylu 
impresjonistycznym, by później zbliżyć się do Prerafaelitów oraz ich źródeł inspiracji – 
włoskiego renesansu.

38
Józef Wodziński

(1859 Korytnica – 1918)

Portret damy

gwasz, tektura, 40,5 × 30 cm
sygn. l. d: Wodziński

cena wywoławcza: 5 500 zł

39
Józef Wodziński
(1859 Korytnica – 1918)

Dama w saloniku

gwasz, papier, 48 × 33 cm
sygn. l. d.: J. Wodziński

cena wywoławcza: 1 800 zł

Początkowo kształcił się w pracowniach W. Gersona i A. Kamińskie-
go, a w latach 1878–1881 kontynuował zdobywanie umiejętności 
artystycznych w krakowskiej SSP. Od 1881 do 1884 roku studiował 
w akademii monachijskiej u O. Seitza, a później w Wiedniu. W la-
tach 1881–1897 wystawiał swoje prace, m.in. w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu. Malował sceny kostiumowe i nadmorskie 
pejzaże, pracował jako ilustrator dla zagranicznych czasopism.



3938 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

41
Artysta nieokreślony
(XIX w.)

Pejzaż z drogą

akwarela, papier, 19 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 650 zł

42
Artysta 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Pejzaż wiejski 
z mostem

akwarela, 
papier, 37 × 62 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. l. d.: 
Fr. Wenzel

cena wywoławcza: 
1 500 zł

Studiował we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w szwajcarskiej Lucernie. W l. 1919–1945 przebywał w Gdańsku, tworząc 
liczne przedstawienia tego miasta. W 1945 r. wydał serię ilustracji ukazujących zrujnowany Gdańsk. Po wojnie przeniósł się do Niemiec; 
od 1958 r. nauczał rysunku w Aachen. Jego prace znajdują się w Muzeum Gdańska oraz w Suermondt-Museum w Aachen.

43
Erich Scholtis

(1892 Lubiń – 
1964 Aachen)

Chałupa  
na Żuławach, 

1941

akwarela, papier, 
45 × 60 cm w świe-

tle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: 
E. Scholtis 1941

cena wywoławcza: 
1 500 zł

40
Artysta nieokreślony
(XIX w.)

Jezioro w górach, 1883

akwarela, papier, 25,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. nieczytelnie i dat. p. d: 
K. Bie…/1883

cena wywoławcza: 300 zł
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45
Jadwiga Matawowska
(1874–1963)

Portret arystokratki

pastel, papier, 63 × 48 cm
sygn. l. g.: JMatawowska

cena wywoławcza: 3 000 zł •

44
Jadwiga Matawowska
(1874–1963)

Zbiór kart ze szkicownika

6 sztuk: 3 portrety męskie, portret 
chłopca, portret kobiety, motyle
pastel, papier (1 praca na płótnie), 
różne formaty, od 9 × 23 cm do 
46 × 32,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł •
Artystka polska, od lat 20. XX w. mieszkająca w Paryżu. Specjalizowała się w głównie 
w portretach arystokracji.
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46
Jan Cybis

(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Akt, 1939

ołówek, papier, 27,5 × 12 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis/1939

Pochodzenie: 
Kolekcja prywatna. Spuścizna po Hannie Rudzkiej-Cybisowej.

cena wywoławcza: 800 zł •

47
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Akt, 1939

ołówek, papier, 28,2 × 22 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis/1939

Pochodzenie: 
Kolekcja prywatna. Spuścizna po Hannie 
Rudzkiej-Cybisowej.

cena wywoławcza: 800 zł •

48
Wacław Wąsowicz
(1891 Warszawa – 1942 tamże)

Akt stojący, 1935

kredka, tusz lawowany, papier, 
43,7 × 29,1 cm
sygn. i dat. l. d.: Wąsowicz 1935

cena wywoławcza: 2 800 zł

Studia malarskie odbył początkowo w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wro-
cławiu (1920-21), następnie zaś w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach 
J. Mehoffera, I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuowął w Paryżu, gdzie wraz 
z innymi studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. artysta powrócił do 
kraju. W roku następnym, w siedzibie krakowskiego TPSP, odbyła się jego pierwsza wystawa 
indywidualna. Uczestniczył w wystawach warszawskiego IPS oraz krakowskiego ZPAP. W roku 
1934 reprezentował polską sztukę na Biennnale 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. Brał udział w wielu prezentacjach sztuki polskiej za granicą, 
zaś monograficzne wystawy artysty miały miejsce m.in. w Warszawie – w galerii Zachęta (1956 
r.) oraz w Muzeum Narodowym (1965 r.). Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień 
związanych z barwą i fakturą. Zaważyły na niej estetyczne koncepcje Cezanne’a i Bonnarda, 
a także doświadczenia fowistów. Tematami jego dzieł są przeważnie pejzaż, martwa natura i akt.

Malarz, grafik, dekorator wnętrz i ceramiki, działający w Warszawie. Studia 
artystyczne odbył w latach 1909-10 w warszawskiej Szkole Rysunkowej 
W. Gersona u M. Kotarbińskiego oraz, w latach 1911-14, w Szkole Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem I. Pieńkowskiego. Był członkiem grupy „Ekspresjo-
niści Polscy” (od 1919 „Formiści”), z którą wystawiał w Warszawie (1920, 
1921, 1922), Krakowie (1921) i Paryżu (1922). W 1923 r. wszedł w skład 
Stowarzyszenia Artystów Polskich „Rytm”. W okresie formistycznym zasad-
niczy wpływ na ukształtowanie się środków wyrazu Wąsowicza wywarła 
sztuka P. Cézanne'a i A. Deraina. Artysta syntetyzował i geometryzował 
formy, zachowując ich zwartość i światłocieniowy modelunek. Kształty 
podkreślał czarnym konturem, akcentując kompozycyjną logikę obrazu.

Włoski malarz, urodzony w Rzymie. Od wczesnej młodości uczęszczał do 
Instytutu Sztuk Pięknych w Rzymie. W 1861 r. zapisał się do Akademii 
di Santa Luca, gdzie studiował przez rok. Podczas wizyty w Esposizione 
Nationale di Belle Arti we Florencji w 1861 roku przyciągnęły go dzieła 
naturalistyczne ze szkoły w Neapolu. W latach 70. XIX wieku Joris 
podróżował po Europie, był w  Londynie, Paryżu i Hiszpanii. Osiągnął 
szczyt swojego sukcesu między latami 1880 i 1890, zdobywając liczne 
nagrody publiczne z anegdotycznym stylem malarstwa historycznego 
i scenami rodzajowymi, pokazanymi na głównych wystawach we 
Włoszech i za granicą.

49
Pio Joris

(1843 Rzym – 1921 tamże)

Studium kobiety, 1870

ołówek, papier, 42 × 28 cm
sygn. i dat. p. śr.: P. Joris 1870

cena wywoławcza: 1 500 zł
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51
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Chianti

akwarela, papier, 34 × 48 cm
sygn. i opis. l. d.: W. Skoczylas Chianti

cena wywoławcza: 36 000 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę 
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
„Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się 
grafice, wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
drzeworytu. Stworzył około 200 drzeworytów i 100 rycin wykonanych innymi technikami. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.

50
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Scena alegoryczna

tempera, karton, 66 × 53 cm
sygn. p. d.: Veith

cena wywoławcza: 2 500 zł
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52
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Głowa kobiety, ok. 1912

akwarela, 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: 48 000 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku studiował w paryskiej 
École des Beaux-Arts oraz w Académie Colarossi. W 1903 r. kontynuował naukę w Mona-
chium, a także odbył podróż do Włoch. Po powrocie do Paryża w 1904 roku zadebiutował 
na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z warszawską 
grupą „Rytm”, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem École de Paris. Zak 
stworzył własny, rozpoznawalny język malarski, dla którego charakterystyczne są rytmizacja 
kompozycji, uproszczenie formy, miękki, płynny kontur oraz szczególny, oniryczny nastrój, 
którego istotnym komponentem jest wyrafinowana kolorystyka. Malował sielanki, różnego 
rodzaju sceny figuralne, portrety. Inspirację dla swojej twórczości artysta czerpał m. in. ze 
sztuki renesansu, zwłaszcza włoskiego quattrocenta, klasycyzmu i symbolizmu. Uczestniczył 
w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Lwowie, Warszawie, w Paryżu, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych.

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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53
Valentine Cameron Prinsep
(1838 Kalkuta – 1904 Londyn)

Portret młodej kobiety, 1896

akwarela, gwasz, pastel, papier, 
54 × 45 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Val. C. Prinsep. 1896

cena wywoławcza: 65 000 zł

Pierwsze lata życia spędził w Indiach. W 1843 r. rodzina Prinsep wróciła do Anglii, osiedlając 
się w Kensington. Naukę malarstwa przyszły artysta rozpoczął pod kierunkiem George’a 
Frederica Wattsa, następnie zaś podjął studia w Paryżu u Charlesa Gleyre’a. Twórczość 
malarza kształtowały rozmaite wpływy, jednak generalnie pozostawała ona w granicach 
wiktoriańskiego stylu akademickiego. Na przełomie lat 50. i 60. Prinsep zbliżył się do 
kręgu bractwa Prerafaelitów, skupionym wokół Dantego Gabriela Rossettiego, biorąc udział 
w dekoracji sali Oxford Union. W 1859 otworzył własną pracownię w Londynie, w pobliżu 
Edwarda Burne-Jonesa, z którym też wyjechał do Włoch, by studiować dwa lata w Rzymie. 
Dojrzałe prace artysty odbiegają stylem od dokonań Prerafaelitów, wykazując z kolei wpływ 
twórczości Frederica Leightona oraz inspiracje Orientem. Do najczęściej podejmowanych 
przez malarza tematów należały wyobrażenia kobiet, wcielających się przeważnie w role 
bohaterek biblijnych, mitologicznych, literackich, baśniowych. Modelki umieszczane były też 
chętnie w wiejskim pejzażu, całość zaś zyskiwała romantyczną wymowę. Artysta malował 
ponadto sceny rodzajowe oraz portrety męskie. Począwszy od 1862 r. Prinsep regularnie 
wystawiał swoje prace w Royal Academy. W 1876 r. otrzymał zlecenie wykonania monu-
mentalnego obrazu upamiętniającego przystąpienie królowej Wiktorii do tytułu „Cesarzowej 
Indii” w 1877 r., co zajęło mu trzy lata. Malowidło zostało umieszczone w Buckingham 
Palace. Był to przełomowy moment w karierze artysty. W 1878 r. został członkiem Royal 
Academy, zaś w 1901 r. jej profesorem. Prace malarza znajdują się w wielu znamienitych 
kolekcjach, szczególnie brytyjskich, m. in. Tate Gallery, Victoria and Albert Museum, National 
Portrait Gallery i Royal Academy of Arts w Londynie.
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55
Erich Stumpf
(1877 Gdańsk – 1943 tamże) (?)

Portret kobiety, 1930

pastel, papier na płycie tekturowej, 
67,5 × 56,5 cm
sygn. i dat. p. d.: STUMPF/31.XII.30

Wystawiany: 
„Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy 
Stumpfowie, 1804–1945”, Muzeum 
Gdańska, 2019, kat. VII.43

cena wywoławcza: 24 000 zł

Erich Stumpf, wnuk Carla Moritza, od 1895 r. szef rodzinnej firmy złotniczej. Praca przedsta-
wia portret niezidentyfikowanej kobiety, prawdopodobnie z rodziny lub kręgu towarzyskiego 
Stumpfów, wykonany podczas sylwestrowego spotkania.

54
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret młodej kobiety z perłami, 
1931

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

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Malarz i grafik, otrzymał rozległe wykształcenie artystyczne podejmując studia w Warszawie, 
Antwerpii i Paryżu. Podczas pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym 
środowiskiem awangardowym, co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. 
mechanofaktury, której główne założenia przedstawił w 1924 r, a które opierały się na idei 
malarstwa nieprzedstawiającego w duchu abstrakcji geometrycznej w jego zrytmizowanej 
formie. Z okresu berlińskiego pochodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, przy-
wodzące skojarzenia z twórczością Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana silnej 
geometryzacji i skontrastowana z jednolitą bielą tła. Berlewi był związany z ugrupowaniami 
Blok i Novembergruppe. W jego twórczości pojawiały się również wątki nawiązujące do 
kultury żydowskiej, w czym próbował stworzyć nowoczesny język narodowy.
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56
Dawid (Devi) Tuszyński

(1914 Brzeziny – 2002 Paryż)

Madonna

akwaforta, papier, 13 × 8 cm
sygn. ołówkiem p. d.: DEVI 

TUSZYŃSKI

cena wywoławcza: 500 zł •

Naukę malarstwa rozpoczął przed II wojną światową, m.in. u T. Dobrowol-
skiego. Podczas wojny walczył w kampanii wrześniowej oraz w obronie 
Warszawy. Po 1945 r. wyjechał do Paryża, gdzie studiował m. in. na Akademii 
Grande Chaumiere. Określany jako „mistrz miniatury”, tworzył liczne portrety 
na zamówienie, m. in.. Charliego Chaplina i Heleny Rubinstein. Był autorem 
cykli: „Znaki zodiaku”, „Tarot”, serii 120 ilustracji do księgi Psalmów, nad 
którą pracował 20 lat. Odznaczony tytułem Kawalera Orderu Narodowego 
Legii Honorowej. Jego prace znajdują się w Muzeum Brytyjskim oraz Muzeum 
Aleksandra Puszkina w Moskwie.

57
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska – 
1922 Kraków)

Studium leżącej 
dziewczynki

ołówek, papier, 14,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 500 zł

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej 
i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie. 
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość 
jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach odczuwana 
jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.

58
Wilhelm Mitarski
(1879 Lackie Małe k. Złoczowa – 
1923 Kraków)

Portret Jana Kasprowicza, 1902

tusz, papier, 37,3 × 27,2 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. g.: W. Mitarski 1902

cena wywoławcza: 2 500 zł

W l. 1896–1906 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych m.in. u J. Unierzyskiego, J.Malczewskiego, T. Axentowicza 
i J. Stanisławskiego. Naukę uzupełniał we Florencji oraz w Paryżu. 
Od ok. 1919 r. przebywał w Krakowie. Tworzył pejzaże, portrety, był 
krytykiem artystycznym. Pisywał do „Czasu”, „Museionu”, „Rzeczy 
Pięknych”, warszawskiego „Świata”, „Tygodnika Ilustrowanego” 
i innych. Rzadko wystawiał. Prace artysty znajdują się w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie oraz kolekcjach prywatnych.

59
Ryszard Zając

(1929 Kosów Huculski – 
2016 Binningen/Szwajcaria)

Głowa wieśniaczki, 
1976

ołówek, papier, 36 × 50 cm,  
wym. arkusza 70 × 50 cm

sygn. i dat. l. d.: RY/
ZA/1976–76 oraz opisany 

p. d.: GŁOWA WIEŚNIACZKI 
1976

poniżej dedykacja artysty 
dla państwa Faure z dn. 

10.03.1977

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

W latach 1948–1952 studiował architekturę na Politechnice Szczecińskiej oraz Politechnice Warszawskiej. Od roku 1960 uprawiał 
wyłącznie malarstwo. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, 
m. in. w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Galerii Zapiecek w Warszawie, Museo di Roma w Rzymie. W twórczości jego widoczne są 
inspiracje kubizmem i koloryzmem. Ulubione motywy to pejzaże architektoniczne, martwe natury, portrety.
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60
Maurycy Mędrzycki (Mendjizky)
(1890 Łódź – 1951 Saint-Paul-de-Vence)

Bob Tarcali, 1946

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

Wystawiany: Maurice Mendjizky, Villa 
la Fleur, Konstancin- Jeziorna, 19 wrze-
śnia-31 grudnia 2014 r., nr kat. 99
Lit.: Maurice Mendjizky, Mistrzowie Ecole 
de Paris, katalog wystawy, Villa la Fleur, 
Warszawa 2014, nr kat. 99, s. 143

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Urodził się z żydowskiej rodzinie jako Mojsze Zelik Mędrzyżecki. Rysunku uczył się u Jakuba 
Katzenbogena. W 1908 r. udał się do Paryża, gdzie związał się z artystami z kręgu École 
de Paris. W 1913 r. poznał Renoira, który zaprosił go do swego domu w Cagnes-sur-Mer. 
W miasteczku tym zamieszkał na kilka lat. Tutaj poznał też Modiglianiego i Chaima Soutine’a. 
W 1921 r. brał udział w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi, a także w wystawie artystów 
żydowskich w Warszawie oraz pokazie sztuki polskiej w Salon de la Societé Nationale des 
Beaux-Arts w Paryżu. Współpracował z marszandem Leopoldem Zborowskim. Podczas 
II wojny zaangażował się we francuski ruch oporu. Był twórcą pejzaży, kompozycji figuralnych, 
przedstawień kwiatów. Po wojnie wydał zbiór prac W hołdzie bohaterom warszawskiego getta.

61
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Siedząca kobieta  
(pani Hayden), 1949

atrament lawowany, papier, 
39,5 × 32,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Hayden/49

Proweniencja: 
Kolekcja artysty.

Wystawiany: 
Musée Thomas Henry, Cherbourg 1997, 
nr kat. 137
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris, 1968, nr kat. 8.
Henri Hayden, Villa la Fleur, Konstancin-
-Jeziorna, 20–31 grudnia 2013 r., 
nr kat. 84.
Lit.: Henri Hayden, Mistrzowie Ecole de 
Paris, katalog wystawy, Villa la Fleur, 
Warszawa 2013, nr kat. 84, repr. s. 71.

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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62
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret Edmunda Strążyskiego, 
1930

pastel, papier naklejony na tekturę, 
66 × 52,5 cm
sygn., dat. i opis. p. d.: Witkacy 1930 
XI (T.Bs) NP7
na odwrocie u dołu po prawej nalepka 
wystawowa Muzeum Narodowego 
w Krakowie, wypełniona pismem 
maszynowym, o treści: Autor: Stanisław 
Ignacy Witkiewicz/Tytuł: Portret 
prof. Dra Edmunda Strążyskiego/
Technika i wymiary: pastel, 65 × 51,5/
Właściciel: Prof. Stanisław Strążyski/
Wystawa: Twórczość plastyczna ST. I. 
Witkiewicza, 1966/Nr kat.112; u góry 
po lewej nalepka zakładu ramiarskiego: 
ARTYSTYCZNA/WYTWÓRNIA RAM/F. 
BURDYŃSKI/WARSZAWA. BRACKA! 
*/TELEFON 177–76; poniżej napis 
odręczny ołówkiem: E. Strążyski

Do pracy dołączona ekspertyza  
dr Anny Żakiewicz z dn. 22.01.2020

Lit.:
Helena Blum, Katalog wystawy Twórczość 
plastyczna St.I.Witkiewicza, Muzeum 
Narodowe w Krakowie, 1966, nr. kat. 112
Irena Jakimowicz przy współpracy Anny 
Żakiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz 
1885–1939. Katalog dzieł malarskich, 
Muzeum Narodowe w Warszawie 1990, 
poz. 11331

cena wywoławcza: 85 000 zł

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

Edmund Strążyski (1889–1875), właśc. nazwisko Rapaport, 
doktor filozofii, przyjaciel Witkacego. Poznali się w roku 1925 
w Zakopanem. Wspólnie chodzili na wycieczki górskie, jeździli 
na nartach i brali udział w spotkaniach towarzyskich. Edmund 
i Maria Strążyscy mieli w Zakopanem dom na Olczy, pod 
Antałówką, na której, w willi „Witkiewiczówka”, mieszkał 
Stanisław Ignacy Witkiewicz. W latach 1928–1935 artysta 
wielokrotnie portretował oboje małżonków.
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63
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kosaćce

ołówek, papier, 38 × 26 cm
sygn. p. d.: W Kamocki

cena wywoławcza: 1 000 zł

64
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwiaty

ołówek, papier, 36 × 25 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

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

65
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Róże i stokrotki

technika mieszana, papier,  
52 × 38 cm w świetle passe-partout
na odwrocie autorski opis: A Wenbaum 
6 rue Huygens/Paris 14/Roses, 
marguerittes

cena wywoławcza: 5 500 zł

Wychowany w Łodzi; studia odbył w latach 1906–1914 w akademii krakowskiej pod 
kierunkiem W. Weissa i J. Pankiewicza. Po studiach osiadł w Paryżu. W 1940 r. przeniósł 
się wraz z rodziną do Marsylii. Posługiwał się różnymi technikami – olejną, pastelową, 
akwarelą, malując pejzaże, zwłaszcza miejskie, urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami 
w charakterze sztafażu, ponadto kompozycje figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. 
Wystawiał m. in. na paryskim Salonie Niezależnych.
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66
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż z wiatrakiem

akwarela, papier, 38,5 × 53 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 3 000 zł

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

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

67
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Nad wodą

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

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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68
Andrzej Zygmunt 
Oleś
(1886 Iwonicz – 
1952 Kielce)

Wieczór wigilijny, 
1941

akwarela, papier, 
23 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
A. Oleś/1941

cena wywoławcza:  
1 300 zł •

W l. 1907–1913 studiował w krakowskiej akademii u L. Wyczółkowskiego i S. Dębickiego. Po studiach pracował jako nauczyciel rysunku. 
W l. 1915–1917 uzupełniał naukę u W. Weissa. W roku 1919 rozpoczął pracę w Urzędzie Konserwatorskim w Krakowie. W 1936 r. 
przeprowadził się do Kielc i tam, aż do wybuchy wojny, wykonywał obowiązki konserwatora wojewódzkiego oraz kierownika Oddziału Sztuki 
przy Urzędzie Wojewódzkim. Z jego inicjatywy powstał Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków oraz kursy rysunku i malarstwa 
przy Szkole Rzemiosł Artystycznych. W 1948 r. został kuratorem działu malarstwa w Muzeum Świętokrzyskim. Należał do Związku Polskich 
Artystów Plastyków, grupy Zwornik, Towarzystwa Artystów Grafików, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Publikował artykuły z dziedziny 
historii sztuki. Wziął udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m. in. w Paryżu, Sztokholmie, Kapsztadzie i Chicago. Posługiwał 
się techniką olejną, akwarelą, tworzył też witraże. W jego twórczości często goszczą pejzaże, motywy architektoniczne, widoki z Włoch, 
sceny rodzajowe, martwe natury i portrety.

69
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Starzec 
z dziewczynką

akwarela, gwasz, 
papier, 36 × 50 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Skowroński
przedarcia

cena wywoławcza:  
1 100 zł

70
Stanisław 

Chlebowski
(1890 Braniewo – 

1969 Gdańsk)

Kosiarz, 1965

akwarela, papier, 
24,5 × 30 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.:  

St. Chlebowski 65

cena wywoławcza: 
1 300 zł •

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

71
Artysta 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Pejzaż z myśliwym

akwarela, gwasz, papier, 
16 × 22 cm w świetle 

passe-partout

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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72
Emil Krcha
(1894 Kałusz – 1972 Kraków)

Martwa natura z owocami

akwarela na podrysowaniu 
ołówkiem, papier, 30 × 42,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: E. Krcha

cena wywoławcza: 2 000 zł •

W latach 1919–25 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego i I. Pień-
kowskiego. W roku 1925 oraz, ponownie, w 1927 wyjechał do Paryża kontynuować naukę. Był jednym z założycieli grupy „Zwornik”, 
z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. Od roku 1922 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował 
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę pedagogiczną. Wiele wystawiał, 
zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów indywidualnych w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował 
pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych tonacjach. Upraszczał formę, różnicował 
fakturę. Stosował technikę olejną oraz akwarelę.

73
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Martwa natura z butelkami, 
1947

akwarela, papier, 39 × 50 cm
sygn. i dat. dwukrotnie ołówkiem 
l. d.: Brzosko Włady/1947 i niżej: 
Brzosko Władysław 1947

cena wywoławcza: 1 000 zł •

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

74
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura z wazonem, 
1979

akwarela, gwasz, pastel, papier, 
54 × 79 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Wacław Taranczewski 
1979

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha i F.S. 
Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się do 
Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji 
poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność 
pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, 
portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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76
Hanna Rudzka-Cybisowa
(1897 Mława – 1988 Kraków)

Krościenko

gwasz, papier, 32,7 × 46,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Rudzka C.

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Od 1917 studiowała u M. Kotarbińskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, które po 
przerwie kontynuowała w 1923 roku u J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. Współzałożycielka 
Komitetu Paryskiego z którym w 1924 roku wyjechała do Paryża. Podczas siedmioletniego 
pobytu intensywnie pracowała zarówno samodzielnie jak i pod opieką Pankiewicza. W 1931 
roku wzięła udział w pierwszej wystawie grupy kapistów w paryskiej Galerie Zak. Ponadto 
wystawiała również w Warszawie, Krakowie i we Lwowie. Po wojnie jako pierwsza kobieta 
w historii krakowskiej ASP, otrzymała nominację profesorską, gdzie wykładała do 1967 roku. 
Malowała głównie pejzaże i martwe natury, rzadziej portrety. Jej wczesne obrazy wykazują 
pewien wpływ impresjonizmu, natomiast po wojnie syntetyzowała plamę barwną, różnicując 
ją mocnymi tonami karminów, brązów czy fioletów. W swych późnych pracach artystka 
rozszerzyła ortodoksyjnie pojmowane środki wyrazowe o kontrasty walorowe.

75
Roman Havelka
(1877 Jemnice – 1950 Znojmo)

Wiejska droga, 1941

akwarela, papier, 28 × 43 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Havelka 941

cena wywoławcza: 1 000 zł

Czeski malarz akademicki. Od 1892 r. studiował w Akademii Sztuk, Architektury i Projek-
towania w Pradze, a później w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Podróżował do Drezna 
i Monachium. Udany debiut w 1900 r. zaowocował wyjazdem na stypendium do Włoch 
i Bośni. W 1907 r. współtworzył Stowarzyszenie Morawskich Artystów Plastyków, zaś 
w l. 1923–1940 pełnił funkcję jego prezesa. Podczas I wojny światowej walczył na froncie. 
Oprócz malarstwa uprawiał rysunek, ilustrację książkową. Brał udział w wystawach, m.in. 
w Wiedniu, Londynie, Berlinie.
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78
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Pejzaż jesienny z rzeką, 1948

pastel, papier, 40 × 32 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Peské/1948

cena wywoławcza: 3 600 zł

Początkowo uczył się w Szkole Malarstwa Nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie, 
w latach 1886–89 w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W 1890 r. został uczniem Szkoły 
Rysunkowej W. Gersona w Warszawie. W 1891 r. wyjechał do Paryża, gdzie po ukończeniu 
nauki w Académie Julian pod kierunkiem J.-P. Laurensa i B. Constanta, osiadł na stałe. 
Od 1894 r. uczestniczył w Salonach: Niezależnych, Société Nationale des Beaux-Arts, 
Tuileryjskim. Uczestniczył w życiu artystycznym Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, 
gdzie wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1892 r.) oraz w TPSP we Lwowie (1900 r.) 
i Krakowie (1910 r.). Brał także udział w wystawie sztuki polskiej w Grand Palais w Paryżu 
w 1921 roku. Wyjeżdżał często na plenery na południe Francji – do Bormes, gdzie do 1926 r. 
założył własną pracownię, oraz do Collioure, gdzie z kolei utworzył muzeum współczesnej 
sztuki francuskiej (obecnie muzeum jego imienia z kolekcją prac artysty). Prace J. Peské 
znajdują się w m. in. w kolekcji Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Malował sceny 
rodzajowe utrzymane w stylistyce sztuki nabistów i postimpresjonistów, także portrety 
i pejzaże. Posługiwał się wieloma technikami.

77
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż z rzeką

akwarela, ołówek, papier, 43 × 51 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 5 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse, 
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię 
do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch. 
Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. 
Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną 
była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie 
pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny 
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów 
koncentracyjnych.
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79
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Chłopka i młody chłop z Kujaw, 
plansza 28 z teki „Polish Peasants 
Costumes”, 1939

litografia barwna, papier, 50 × 39,3 cm
sygn. na kamieniu p. d.: Z. Stryjeńska

cena wywoławcza: 900 zł •

Rozpoczętą pod kierunkiem L. Stroynowskiego naukę malarstwa kontynuowała od 1909 r. w prywatnej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet 
Marii Niedzielskiej w Krakowie. Od 1922 r. należała do ugrupowania Rytm. Uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu w 1925, zdobywając cztery Grand Prix. Najbliższymi jej technikami były tempera oraz litografia. Tworzyła cykle prac inspirowane 
polskim folklorem i piastowską przeszłością, np. Młoda wieś polska, Tańce polskie, Bożki słowiańskie, rozpowszechniane w formie tek 
czy albumów. Znamienne dla stylu artystki są: linearyzm, lekka geometryzacja form oraz żywe barwy. Różnorodna działalność artystki 
obejmowała również malarstwo monumentalne, projektowanie zabawek, wykonywanie ilustracji do czasopism. Stryjeńska brała udział 
w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody.

80
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stary muzykant 
z Zakopanego, plansza 
24 z teki „Polish Peasants 
Costumes”, 1939

litografia barwna, papier, 
39,3 × 50 cm
sygn. na kamieniu śr. d.: 
Z. Stryjeńska

cena wywoławcza: 900 zł •

81
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Kompozycja, 1972

akwarela, papier, 49 × 34 cm
sygn. i dat p. d.: Maja Berezowska/72

cena wywoławcza: 1 300 zł •

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem 
zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała 
także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 została 
wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, 
ilustrowała utwory literatury polskiej i światowej. Tworzyła również por-
trety oraz martwe natury. Zajmowała się też projektowaniem scenografii 
i kostiumów teatralnych.

82
Wojciech Weiss

(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Scena rodzajowa  
– konie przy wozie, 1946

akwarela, ołówek, papier, 
25,5 × 36,5 cm (wymiar arkusza)
sygn. p. d.: WW, dat. l. d.: 1946

na odwrocie studia kobiet w kolorowych 
chustach oraz pieczątka z napisem w oto-

ku: Ze zbioru dzieł Wojciecha Weissa. 
Dom Artysty, pośrodku monogram: WW

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Malarz, rysownik, grafik. 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 
i pejzaże, choć nie brak również martwych natur z kwiatami, 
zachwycających kolorystycznymi walorami.
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85
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Martwa natura z kwiatami

akwarela, papier, 26 × 50 cm
sygn. l. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. 
W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała 
się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.

83
Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Diana, z II Teki 
Autolitografii, 1927

litografia barwna, papier, 
31 × 26 cm
sygn. na kamieniu l. d.:  
Wacław Borowski

cena wywoławcza: 1 800 zł •

W latach 1905–1909 studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jednocze-
śnie uczęszczał na kurs historii sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki wyjechał do Paryża, 
gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa 
kopiując dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do 
Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie do kraju zamieszkał 
w Warszawie. W latach 1927–1933 prowadził działalność 
edukacyjną w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią 
bardzo aktywną w środowisku artystycznym. Należał do 
grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. 
Był również członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski 
był artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno ma-
larstwem sztalugowym, jak i ściennym. Tworzył również 
w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów 
oraz ilustracji. Ponadto współpracował z Teatrem Polskim 
oraz operą warszawską jako scenograf. Jego prace znajdują 
się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

84
Henryk Szadkowski
(1937–2013)

Półakt kobiecy

pastel, papier, 62 × 48 cm
sygn. p. g.: H. Szadkowski

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Artysta związany ze środowiskiem lwowskim. Specjalizował 
się w technice pastelu. Znany jest ze zmysłowych, utrzyma-
nych w subtelnej kolorystyce przedstawień kobiet.
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86
Antoni 
Uniechowski
(1903 Wilno – 
1976 Warszawa)

Piekarze

tusz, papier, 
28 × 40,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. monogramem 
wiązanym p. d.: AU

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

W latach 1923–1930 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmował się plakatem, scenografią filmową i teatralną, a przede 
wszystkim ilustracją książkową; tworzył lekkie i swobodne rysunki tuszem, lawowane akwarelą, gwaszem lub temperą; ilustrował m.in. 
Powiastki filozoficzne Woltera (1948 r.), Potop H. Sienkiewicza (1949 r.), Monachomachię I. Krasickiego (1953 r.).

89
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 
Warszawa)

Projekt scenografii

tusz lawowany, papier, 
23 × 19 cm
sygn. l. d.: J. Szancer

cena wywoławcza: 1 800 zł •

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

88
Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Na wyścigach

tusz, papier, 30 × 21,5 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: AU

cena wywoławcza: 2 400 zł •

W latach 1923–1930 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w War-
szawie. Zajmował się plakatem, scenografią filmową i teatralną, 
a przede wszystkim ilustracją książkową; tworzył lekkie i swobodne 
rysunki tuszem, lawowane akwarelą, gwaszem lub temperą; 
ilustrował m.in. Powiastki filozoficzne Woltera (1948 r.), Potop H. 
Sienkiewicza (1949 r.), Monachomachię I. Krasickiego (1953 r.).

87
Zygmunt Waliszewski
(1897 Petersburg – 1936 

Kraków)

Sandacz, 1936

tusz lawowany, papier, 
23 × 32,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.:  

ZWaliszewski 1936 r.
na odwrocie naklejka wystawo-
wa Instytutu Propagandy Sztuki 
z tytułem i nazwiskiem artysty

cena wywoławcza: 3 000 zł

Rozpoczętą w Tyflisie (Gruzja) naukę malarstwa kontynuował od roku 1921 w ASP w Krakowie u W. Weissa i J. Pankiewicza. W latach 
1924–1931 studiował w Paryżu, przyłączając się do grupy Komitetu Paryskiego. Swoje prace prezentował na wielu wystawach w kraju 
i za granicą. Początkowo na twórczość Waliszewskiego oddziałało nowoczesne malarstwo francuskie oraz sztuka rosyjskiej awangardy. 
Zajmował się wówczas scenografią, projektował plakaty, wykonywał ilustracje książkowe, karykatury i groteskowe scenki. W swojej 
twórczości akcentował konstrukcję obrazu i poddawał go geometrycznej stylizacji. Malował portrety, kompozycje figuralne, pejzaże. Jego prace 
znajdują się w muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Ermitażu w Sankt 
Petersburgu. Duży zbiór rysunków i akwarel znajduje się w Muzeum Sztuki Gruzińskiej w Tbilisi oraz w tamtejszych kolekcjach prywatnych. 
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91
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa – 1975 Walnut 
Creek/Kalifornia)

Satyra na „Oś”, 1944

drzeworyt, papier,  
wym. komp. 35 × 26 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Stefan Mrożewski 
Jędrzejów; opisany ołówkiem l. d.: 
Satyra na „Os” oraz sygn. i dat.  
na klocku l. d.: MS 9.9.1944

cena wywoławcza: 1 900 zł •

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył uczęszczając do 
Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i Szkoły Sztuk 
Pięknych w Warszawie, gdzie nauki pobierał od Władysława Skoczy-
lasa. Należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików „Ryt”, 
a także współtworzył Związek Polskich Artystów Grafików. Był autorem 
ilustracji do takich dzieł, jak: „Don Kichot” i „Testament”, jednak 
największy rozgłos przyniósł mu cykl grafik do „Boskiej Komedii” 
Dantego Alighieri.

92
Jonasz Stern

(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Wysiedlenie III, z cyklu  
„Getto lwowskie”, 1966

linoryt, papier, 39,8 × 31 cm w świetle passe-partout
opisany na dolnej krawędzi: Jonasz Stern  

„Wysiedlenie III” 1966 linoryt

cena wywoławcza: 700 zł •

90
L’art Graphique Polonais

wyd. Eduard Stichnote, Poczdam 1948
brak 2 (prace T. Cieślewskiego 
i J. Pankiewicza) z 40 grafik; 
wym. 34 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo 
pobierał lekcje malarstwa w prywatnej szkole we Lwowie i w Kra-
kowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś kontynuował nauki 
w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem 
tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie 
prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość artysty silnie 
ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich 
nauczycieli z czasów studenckich – F. Pautscha, T. Axentowi-
cza – formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym 
duchu awangarda. Dorobek artysty można podzielić na dwa 
zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, 
który obfitował w formalne eksperymenty, gdzie kluczową rolę 
odgrywało łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak 
szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś było okraszone siatką 
symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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93
Artysta nieokreślony
(XIX/XX W.)

Chłopiec na plaży

akwarela, papier, 24 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: L. J. Scott

cena wywoławcza: 1 700 zł

94
Piotr Potworowski

(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Łodzie na brzegu morza

akwarela, papier, 14 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Początkowo studiował w warszawskiej szkole K. Krzyżanowskiego pod kierunkiem A. Rychtarskiego. Następnie został uczniem J. Pankiewicza 
w krakowskiej ASP. W 1924 r. wyjechał wraz z kapistami do Paryża. W latach 1928–29 przebywał w Anglii. Po przyjeździe do kraju 
zamieszkał w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponownie wyjechał do Anglii, gdzie pozostawał do roku 1958, prowadząc aktywną działalność 
artystyczną i dydaktyczną w Bath Academy of Art w Corsham. W londyńskiej Redfern Gallery, w 1946 r., miała miejsce pierwsza wystawa 
indywidualna prac artysty. Po powrocie do Polski Potworowski otrzymał profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. W twórczości jego, 
ewoluującej od malarstwa przedstawieniowego do abstrakcyjnego, najistotniejsze były wartości czysto malarskie. Jego dorobek artystyczny 
uznawany jest za jeden z najwybitniejszych w polskiej sztuce powojennej.

95
Władysław 

Brzosko
(1912 Czyta/Syberia 

– 2011 Arizona)

U przystani

akwarela, ołówek, 
papier, 52 × 67 cm

cena wywoławcza: 
1 300 zł •

96
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Zatoka Gdańska, 1948

akwarela, ołówek, papier, 
24,3 × 35 cm
sygn. i dat. po lewej: Brzosko 
Wład./1948 r.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 30. podjął studia w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał 
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw 
do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza 
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. 
Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających powstanie 
w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace 
o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.
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98
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Akt

pastel, papier naklejony na tekturę, 
73 × 105 cm
sygn. p. d.: Peske
na odwrocie nalepka wystawowa 
z 1967 r. galerii Jean-Claude Bellier – 
Tableaux Modernes w Paryżu
z adnotacją: Exposition Peske/Decembre 
1967/n 25

cena wywoławcza: 5 800 zł

Początkowo uczył się w Szkole Malarstwa Nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie, 
w latach 1886–89 w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W 1890 r. został uczniem Szkoły 
Rysunkowej W. Gersona w Warszawie. W 1891 r. wyjechał do Paryża, gdzie po ukończeniu 
nauki w Académie Julian pod kierunkiem J.-P. Laurensa i B. Constanta, osiadł na stałe. 
Od 1894 r. uczestniczył w Salonach: Niezależnych, Société Nationale des Beaux-Arts, 
Tuileryjskim. Uczestniczył w życiu artystycznym Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, 
gdzie wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1892 r.) oraz w TPSP we Lwowie (1900 r.) 
i Krakowie (1910 r.). Brał także udział w wystawie sztuki polskiej w Grand Palais w Paryżu 
w 1921 roku. Wyjeżdżał często na plenery na południe Francji – do Bormes, gdzie do 1926 r. 
założył własną pracownię, oraz do Collioure, gdzie z kolei utworzył muzeum współczesnej 
sztuki francuskiej (obecnie muzeum jego imienia z kolekcją prac artysty). Prace J. Peské 
znajdują się w m. in. w kolekcji Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Malował sceny 
rodzajowe utrzymane w stylistyce sztuki nabistów i postimpresjonistów, także portrety 
i pejzaże. Posługiwał się wieloma technikami.

97
Zygmunt Szreter
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

Widok wioski

pastel, papier, 33 × 47,5 cm 
w świetle passe–partout
sygn. l. d.: Szreter

cena wywoławcza: 5 900 zł •

Studia artystyczne odbył w Berlinie u Lovisa Corintha. W l. 30. wyjechał do Paryża, gdzie 
obracał się w kręgu artystów związanych z Mojżeszem Kislingiem. Czas II wojny spędził 
w Paryżu. Swoje prace pokazywał na wystawach Salonu paryskiego, indywidualnie zaś 
wystawiał w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Jerozolimie, Szwajcarii. Malował głównie 
pejzaże z francuskiej i hiszpańskiej prowincji, martwe natury, wnętrza, portrety. Nastrój 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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100
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Martwa natura z ananasem

gwasz, papier, 71,8 × 55,9 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 50 000 zł •

Początkowo studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 kontynuował 
naukę w krakowskiej ASP; w 1922 r. uczęszczał do prywatnej pracowni A. Archipenki 
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris. Dwa 
lata później osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu 
galeriach Paryża, m.in.: Bernheim, de France, Le Portique. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa 
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku. Współpracował z Associated 
American Artists Gallery i French Art Gallery; przez wiele lat wykładał w Art Students League. 
W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. Powracającym wciąż 
tematem były także sceny z życia Żydów. Z czasem ekspresja obrazów artysty pogłębiła 
się; Menkes zaczął budować formy wyłącznie plamą barwną, nakładając farbę szybko 
i spontanicznie. Gama kolorystyczna uległa zawężeniu do nasyconych brązów, żółcieni, 
czerwieni, zieleni i aksamitnej czerni; mocny, zmysłowy kolor artysta rozgrywał w wielu 
niuansach nadając mu wewnętrzny blask. Syntetycznie traktowane postacie obrysowywał 
wyrazistym, miejscami zanikającym konturem.

99
Pinchus Krémegne
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

We wnętrzu

akwarela, ołówek, papier,  
46 × 60,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Kremegne

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 
1909–12 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do 
Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznał się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił 
trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. 
Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. Osiadł w Ceret, podróżował 
do Paryża, a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości 
malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością Cezanne’a i Van Gogha. Malował 
przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. 
Początkowo artysta sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. 
Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu oraz w Londynie, 
Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina 
w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.
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101
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret kobiety, 1938

pastel, papier, 69 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn., dat. i opis. p. g.: Ignacy Witkie-
wicz/1938/9/VIII/(T.B+E)/(NP+T)

cena wywoławcza: 110 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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103
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Portret Dorotki

akwarela, papier27,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

Do pracy dołączona ekspertyza  
dr Małgorzaty Geron

cena wywoławcza: 4 600 zł •

Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, S. Wyspiańskiego i T. Axentowi-
cza. Należał do takich ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska, 
Ekspresjoniści polscy oraz Rytm. W 1926 roku zamieszkał w Wilnie, gdzie pracował jako 
wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 r. prowadził pracownię malarstwa 
monumentalnego na uniwersytecie w Wilnie. Po II wojnie światowej osiadł w Toruniu, 
zajmując się pracą dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych tamtejszego uniwersytetu. 
Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając 
liczne nagrody. W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. 
Twórczość Niesiołowskiego ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku 
syntezy, inspirowanej malarstwem Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego, aż po 
koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. W okresie powojennym chętnie stosował 
stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje postaci, wyraźny kontur. Artysta malował 
martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego ulubionych tematów należał wizerunek 
kobiety, szczególnie zaś akt.

102
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Portret młodej dziewczyny

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

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

cena wywoławcza: 6 000 zł •

W roku 1907 podjął naukę w krakowskiej akademii, w pracowni J. Pankiewicza. W roku 
1911 wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. Już od 
1912 r. uczestniczył w paryskich Salonach: Jesiennym, Niezależnych i Tuilleries. Miał 
wiele wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i w innych miastach Europy i Stanów 
Zjednoczonych. W Polsce po raz pierwszy prace Kislinga zaprezentowano w 1917 r. podczas 
I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w TPSP w Krakowie. Należał do Związku Zawodowego 
Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu. Uczestniczył też w tamtejszych pokazach sztuki 
polskiej. Artysta wiele podróżował, m. in. do Holandii, Anglii i Włoch. Szczególnie chętnie 
przebywał w Prowansji, utrwalając na płótnie jej krajobrazy. W latach 1941–1945 artysta 
przebywał w Nowym Jorku. Po powrocie do Francji osiadł na terenie ukochanej Prowansji, 
w Sanary-sur-Mer. Wczesna twórczość Kislinga łączy w sobie wpływy kubistyczne z ekspre-
sjonizmem. Malował martwe natury, często kwiaty, pejzaże, w tym portowe, m.in. Marsylii 
i Amsterdamu, ponadto portrety i akty. W dorobku artysty nie brak też scen rodzajowych. 
Szczególnie znaczącą rolę w kształtowaniu indywidualnego stylu artysty miał wpływ twór-
czości P. Cézanne’a. W okresie międzywojennym powstało wiele idealizowanych, lirycznych 
w wyrazie portretów, szczególnie kobiet. Generalnie jednak przeważają portrety realistyczne, 
nie pozbawione jednak specyficznej stylizacji i syntetyczności ujęcia. Poszukiwania formalne 
widoczne w jego bogatej i indywidualnej twórczości sprawiły, iż został uznany za prekursora 
tzw. nowej rzeczowości. Już za życia artysty ukazało się kilka poświęconych mu monografii. 
Twórczość jego cieszyła się dużym powodzeniem.
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104
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 
1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż, 1918

litografia barwna, 
papier,  
wym. komp. 
48 × 58,5 cm
sygn. i dat. na 
kamieniu l. d.:  
Kisling 1918
opis. ołówkiem 
l. d.: Epreuve 
d’Artiste 9/20, podpis 
ołówkiem p. d.: 
Jean Kisling i wycisk 
ATELIER KISLING

cena wywoławcza: 
1 100 zł •

105
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 
1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Saint-
Tropez

litografia barwna, 
papier, 51 × 59 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i pieczętowana 
p. d. przez Jeana 
Kislinga, numerowana 
l. d.: 5/150

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

106
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-Sur-Mer)

L’Épopée Bohémienne/Epopeja cygańska

Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling
wyd. Aux Dépens D’Un Amateur, Paryż 1959; egzemplarz 
127/230; ilustracje Mojżesza Kislinga, litografia Amadeo 
Modiglianiego przedstawiająca portret Kislinga, oryginalna 
akwaforta M. Kislinga; papier czerpany, 12 barwnych ilustracji, 
całość w oryginalnej oprawie (tektura oklejona płótnem); stan 
zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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108
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż z rzeką

gwasz, papier, 31 × 45 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Hayden

cena wywoławcza: 8 000 zł •

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

107
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Łodzie w porcie, 1930

akwarela, tusz, 40,5 × 57,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Epstein/1930

cena wywoławcza: 6 500 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse, 
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię 
do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, 
Ch. Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na 
Korsyce. od początku lat 20. wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną 
była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie 
pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny 
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów 
koncentracyjnych.
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110
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

W miasteczku

tusz, akwarela, papier, 35,5 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Peske

cena wywoławcza: 5 000 zł

Początkowo uczył się w Szkole Malarstwa Nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie, 
w latach 1886–89 w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W 1890 r. został uczniem Szkoły 
Rysunkowej W. Gersona w Warszawie. W 1891 r. wyjechał do Paryża, gdzie po ukończeniu 
nauki w Académie Julian pod kierunkiem J.-P. Laurensa i B. Constanta, osiadł na stałe. 
Od 1894 r. uczestniczył w Salonach: Niezależnych, Société Nationale des Beaux-Arts, 
Tuileryjskim. Uczestniczył w życiu artystycznym Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, 
gdzie wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1892 r.) oraz w TPSP we Lwowie (1900 r.) 
i Krakowie (1910 r.). Brał także udział w wystawie sztuki polskiej w Grand Palais w Paryżu 
w 1921 roku. Wyjeżdżał często na plenery na południe Francji – do Bormes, gdzie do 1926 r. 
założył własną pracownię, oraz do Collioure, gdzie z kolei utworzył muzeum współczesnej 
sztuki francuskiej (obecnie muzeum jego imienia z kolekcją prac artysty). Prace J. Peské 
znajdują się w m. in. w kolekcji Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Malował sceny 
rodzajowe utrzymane w stylistyce sztuki nabistów i postimpresjonistów, także portrety 
i pejzaże. Posługiwał się wieloma technikami.

109
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

W ogrodzie

akwarela, pastel, tusz, papier, 
45 × 37 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: Peske

cena wywoławcza: 4 000 zł
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113
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Wieczór w Orłowie

olej, papier, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: Mokwa
na odwrocie odręczny napis: 
Wieczór w Orłowie

cena wywoławcza: 7 500 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.

111
Artysta nieokreślony

(XX w.)

Wenecja

akwarela, papier, 38 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 700 zł

112
Aleksander 
Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 
1944 Warszawa)

Wenecja, 1906

akwarela, papier, 
28 × 44,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
Augustynowicz 1906

cena wywoławcza: 
4 200 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. 
w pracowni S. Hollósy’ego w Monachium. Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. do 
TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżm Zasługi 
z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głównie akwarelą. Jego 
obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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115
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Stocznia

gwasz, papier, 35 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K.OSTROWSKI

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Malarz i pedagog. Legenda środowisk twórczych Trójmiasta. W latach 1946–52 studiował 
malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie w pracowniach 
A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. W 1949 r. otrzymał roczne stypendium rządu 
francuskiego na studia w Paryżu i został uczniem słynnego F. Légera. Po powrocie do kraju 
zajmował się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem tkanin oraz malarstwem ściennym 
i witrażem. Wykonywał polichromie fasad odbudowanych kamienic Starego Miasta w Gdańsku 
i Poznaniu. W latach 1964–1987 był wykładowcą w PWSSP w Gdańsku. Od 2002 r. 
przyznawana jest „Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego” – ogólnopolskie wyróżnienie 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Wpływ na twórczość Ostrowskiego miały 
kolorystyczne dokonania Matisse’a oraz kontakt ze sztuką Légera, co doskonale widać 
w malarskich cyklach przedstawiających stocznie i porty, w pejzażach oraz portretach. 
Styl Ostrowskiego charakteryzuje się uproszczeniem form i geometryzacją kompozycji, 
a fantazyjne układy elementów budowane są przy pomocy plam czystych barw, wyrazistych 
kresek i mocnego konturu.

114
Felicja Pacanowska
(1907 Łódź – 2002 Rzym)

Pejzaż miejski

pastel, papier, 45 × 55 cm 
w świetle passe–partout
sygn. l. d.: F. Pacanowska

cena wywoławcza: 2 700 zł •

Absolwentka malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1932 r. 
kontynuowała naukę w Paryżu, uzupełniając edukację artystyczną wyjazdami do Włoch 
i Anglii. Czas II wojny światowej spędziła w Paryżu, pracując jako kreślarka w zakładach 
lotniczych. Po wojnie kontynuowała studia rzeźby w Rzymie, po czym wróciła do Paryża. 
Była uczestniczką wielu wystaw – m. in. w warszawskim Instytucie Sztuki, Salonie Jesien-
nym, Niezależnych, Majowym i innych. Twórczość artystki kształtowała się pod wpływem 
ekspresjonizmu, kubizmu i abstrakcji. Uprawiała malarstwo, rzeźbę oraz techniki graficzne. 
Nagradzana zarówno podczas wystaw we Francji, jak i we Włoszech.
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117
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Port jachtowy w Gdyni, l. 70.

tempera, gwasz, papier, 59,5 × 70 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 9 800 zł •

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

116
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Plaża w Pucku

akwarela, papier, 27 × 47,5 cm 
w świetle passe–partout
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 2 800 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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118
Marek Włodarski  
(Henryk Streng)
(1903 Lwów – 1960 Warszawa)

Martwa natura kuchenna, 1925

ołówek, kredka, papier, 28,2 × 26,4 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie: IV 241 numer katalogowy 
z wystawy monograficznej w Muzeum 
Narodowym w Warszawie, grudzień 
1981-styczeń 1982

cena wywoławcza: 13 500 zł •

W l. 1920–1924 odbył studia we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych oraz w Pań-
stwowej Szkole Przemysłowej, w pracowni K. Sichulskiego. W 1924 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie przez kilka miesięcy kształcił się pod kierunkiem Fernanda Légera. Był członkiem 
grup artystycznych Artes i Neoartes. Swoje prace wystawiał z Grupą Krakowską oraz Grupą 
Lwowską. W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej. W kolejnych miesiącach dotarł 
do Lwowa. W obawie przed najeźdźcą zmienił nazwisko na Marek Włodarski. W 1944 roku 
wyjechał do Warszawy, skąd następnie trafił do obozu koncentracyjnego Stutthof. Po za-
kończeniu wojny w 1947 roku został pedagogiem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
W 1956 roku uzyskał stopień profesora. Twórczość malarska Włodarskiego kształtowała się 
pod wpływem zdobyczy formizmu, rosyjskiej awangardy i francuskiego surrealizmu. Prace 
artysty należą do największych kolekcji muzealnych w Polsce, m. in. muzeów narodowych 
w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Okręgowego  
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

119
Leon Chwistek
(1884 Kraków – 1944 Barwisze 
k. Moskwy)

Projekt scenografii – 
praca dwustronna

tusz, papier, 22,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 24 500 zł

Matematyk, filozof, teoretyk sztuki, malarz. W l. 1903–1904 studiował w akademii krakowskiej u J. Me-
hoffera. W 1906 r. uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W l. 1908–1909 
kształcił się w Getyndze. W l. 1910 i 1913–1914 przebywał w Paryżu, gdzie poznał kubizm, który 
wraz z włoskim futuryzmem mocno oddziałał na jego twórczość. Od 1922 r. wykładał matematykę 
na macierzystej uczelni, gdzie w 1928 r. otrzymał habilitację. Od 1930 r. pracował na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie. Wraz ze Zbigniewem Pronaszką utworzył grupę Formistów; brał udział 
niemal we wszystkich ich wystawach. Opracował własną teorię malarską – strefizm. Był autorem około 
setki portretów znanych krakowian. Jego indywidualne wystawy odbyły się w 1927 r. w Krakowie 
i w 1934 r. we Lwowie.
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121
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Scena teatralna, 1944

pastel, węgiel, papier, 87 × 63,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: J. Lambert-Rucki/1944

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

cena wywoławcza: 30 000 zł •

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje arty-
stycznego rzemiosła pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1911 r. wyjechał 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Colarossi. Związał się z paryską bohemą, 
przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego zauważalne są 
kubizujące tendencje, w syntetyzującej formie można dopatrywać się nawiązań do sztuki 
prymitywnej. Lata 30. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, 
podejmując się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.

120
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Pierroci, 1934

ołówek, papier, 56 × 40,5 cm
sygn. i dat. l. g.: J. Lambert-Rucki 1934

cena wywoławcza: 11 000 zł •
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122
Marc Sterling
(1895 Pryłuki/Ukraina – 1976 Paryż)

Kompozycja w dłoni

gwasz, papier, 48,5 × 63,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: M. Sterling

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Rozpoczętą w Odessie naukę malarstwa i rzeźby kontynuował od 1916 r. w akademii 
w Moskwie. Podjął również naukę w tamtejszej uczelni Wchutiemas, promującej kierunki 
awangardowe w sztuce i rzemiośle. W 1923 r. wyjechał na stałe do Paryża. Tam styl artysty 
kształtował się początkowo pod wpływem kubizmu syntetycznego, by w latach 30. ewoluować 
w stronę realizmu o zabarwieniu onirycznym. Lata 1954–1956 Sterling spędził w Szwajcarii, 
po czym wrócił do Paryża. Począwszy od lat 50. coraz śmielej operował barwą, wyraźnie 
ożywiając gamę, jednocześnie pozostając przy poetyckiej, lirycznej atmosferze. W jego 
pracach pojawiają się motywy fantastyczne, baśniowe, wyimaginowane krajobrazy. Artysta 
wystawiał z powodzeniem zarówno we Francji, jak i poza jej granicami, m. in. w Galerie 
Bernheim i Galerie Zak. Wiele podróżował, m. in. do Holandii, Włoch, Hiszpanii, Izraela.

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.

123
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Auschwitz)

Martwa natura

gwasz, papier, 52 × 40,5 cm
sygn. u góry: (…) Weingart

cena wywoławcza: 11 000 zł
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124
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Chrystus

pastel, węgiel, papier, 53 × 56 cm
p. d. owalna pieczęć: Vente Atelier/
LAMBERT-RUCKI
zagniecenia papieru

cena wywoławcza: 2 800 zł •

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje arty-
stycznego rzemiosła pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1911 r. wyjechał 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Colarossi. Związał się z paryską bohemą, 
przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego zauważalne są 
kubizujące tendencje, w syntetyzującej formie można dopatrywać się nawiązań do sztuki 
prymitywnej. Lata 30. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, 
podejmując się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.

125
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Projekt kostiumu aktora  
teatru Variete

akwarela, papier, 41 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: H. Berlewi

cena wywoławcza: 3 700 zł •

Malarz i grafik. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Warszawie, Antwerpii i Paryżu. Podczas 
pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym środowiskiem awangardowym, 
co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. mechanofaktury, której główne 
założenia przedstawił w 1924 r., a które opierały się na idei malarstwa nieprzedstawiającego 
w duchu abstrakcji geometrycznej, w jego zrytmizowanej formie. Z okresu berlińskiego po-
chodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, przywodzące skojarzenia z twórczością 
Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana silnej geometryzacji i skontrastowana 
z jednolitą bielą tła. Berlewi był związany z ugrupowaniami Blok i Novembergruppe. W jego 
twórczości pojawiały się również wątki nawiązujące do kultury żydowskiej.



109108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

127
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Kompozycja VII

tempera, papier, 35,5 × 50,3 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jarema

cena wywoławcza: 3 400 zł •

126
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Kompozycja V, 1949

technika mieszana, papier, 35 × 50 cm
w świetle passe–partout
sygn. i dat. p. d.: compositione 1949/ 
J. Jarema

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Starszy brat Marii Jaremy, malarki i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy 
Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1918–1924. 
Wspólnie z kapistami wyjechał w 1924 do Paryża, wystawiał z nimi (Galerie Zak, Paryż 1930; 
Galerie Moos, Genewa 1931) i podobnie jak inni członkowie grupy wrócił do kraju w 1931. 
W Krakowie podjął współpracę z „Głosem Plastyków”. W 1934 stał się współzałożycielem 
eksperymentalnego teatru Cricot, napisał dlań kilka utworów dramatycznych. W czasie II 
wojny światowej przez Rumunię dotarł do armii polskiej na Zachodzie, z którą przeszedł szlak 
bojowy do Włoch. Pozostał tam po zakończeniu wojny. W 1945 był współorganizatorem 
międzynarodowego ugrupowania Art Club w Rzymie. W 1950 przeniósł się do Nicei, 
gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling, prowadził warsztat tkacki. Odtąd równolegle 
z malarstwem tworzył tkaniny, które eksponował na wystawach, m.in. na Międzynarodowym 
Biennale Tkaniny w Lozannie.
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129
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Studium postaci, 1959

tusz, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
dat. p. d.: 22.11.59

cena wywoławcza: 11 000 zł •

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum 
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. 
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty.

128
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Kompozycja erotyczna, 1990

ołówek, papier żeberkowy,  
45 × 57 cm w świetle  
passe-partout
sygn. i dat. d.: Jan Dobkowski 1990

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J. Cybisa i J. Stud-
nickiego. Stworzył własny, rozpoznawalny styl operujący wąską paletą barw, pozbawioną 
zróżnicowań tonalnych, syntetyczną plamą oraz falistą, precyzyjną linią, tworzącymi sylwetki 
postaci i przedmiotów, czy formy abstrakcyjne. Znaczącą rolę w twórczości artysty pełni 
rysunek. Dobkowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. otrzymanej w 1970 
roku nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrody im. Jana Cybisa za całokształt twórczości. 
Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
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133
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Daniel Olbrychski.  
Chwasty polskie

ołówek, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie potwierdzenie autentyczno-
ści przez Teresę Starowieyską

cena wywoławcza: 4 200 zł •

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakte-
rystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 
r. artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.

130
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Szkice postaci

kredka, papier, 30 × 24 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

131
Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Szkic mężczyzny z brodą

kredka, papier, 30 × 24 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

132
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Kompozycja

kredka, papier, 30 × 24 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Krakowie na Wydziale Grafiki, pod kierunkiem A. Jurkiewicza 
i W. Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował studia w Kun-
stgewerbeschule (do 1942). W latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u E. Eibischa i Z. 
Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytni-
ków i rysowników. W latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle 
drzeworytnicze, m. in. Autoportrety, Kobiety obłąkane, Chorągwie. 
Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie „Polaków portret 
własny” w 1979 roku. W 1983 r. powstały ostatnie drzeworyty. 
Artysta wielokrotnie był nagradzany, zbobył m. in. Złoty Medal na 
Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi w 1971 r. oraz 
Nagrodę im. Jana Cybisa w roku 1988. Prace jego znajdują się 
w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, 
a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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134
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Bez tytułu

sitodruk, papier, wym. arkusza 
64 × 50 cm
sygn. ołówkiem p. d.: R. Cieślewicz, 
opis. l. d.: 37/100

cena wywoławcza: 1 100 zł •

Jeden z czołowych reprezentantów polskiej szkoły plakatu. Zaprojektował ich ponad 200, 
wykorzystując eksperymentalne techniki fotograficzne. Twórczość swoją prezentował na 
licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą, będąc przy tym wyróżniany wieloma 
nagrodami, m.in. nagrodą im. H. Toulouse-Lautreca na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu 
w roku 1961 za plakat do filmu J. Kawalerowicza „Pociąg”. Zajmował się również fotografią, 
scenografią, grafiką użytkową i książkową oraz filmem. Studiował na Wydziale Plakatu 
krakowskiej akademii, m. in. pod kierunkiem Z. Pronaszki i Cz. Rzepińskiego. Współpracował 
z wieloma polskimi i francuskimi czasopismami, m in. w latach 1959–1962 z popularnym 
miesięcznikiem „Ty i Ja”, następnie, po wyjeździe do Paryża w 1963 r., z pismami „Elle” 
i „Vogue”. Przede wszystkim był jednak twórcą plakatów. Charakterystyczne dla jego stylu 
są eksperymenty z fotomontażem. Był laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Ministra 
Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu w 1961 roku.

135
Jan Lebenstein

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Suzanne, 1973

litografia barwna, papier, 70 × 49,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem l. g.: Lebenstein 73, 

opis. l. g.: 49/100

cena wywoławcza: 1 500 zł •

136
Jan Lebenstein

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Folwark zwierzęcy, 1974

litografia barwna, papier, 70 × 50 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Lebenstein 

74, opis. l. d.: 55/100

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Sambor-
skiego. Debiutował na wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszy-
zmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 1959 r. mieszkał 
w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury staro-
żytnej, mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom 
prehistorycznych zwierząt. Związany ze środowiskiem paryskiej 
„Kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania G. Herlinga-
-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany 
wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), 
Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1976 r.), Nagrodą 
im. J. Cybisa (1987 r.).
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138
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Niemen, projekt plakatu, 1978

tempera, karton, 50 × 35 cm
na odwrocie nalepka zlecenia druku 
przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe 
z 1978 roku

cena wywoławcza: 6 800 zł

137
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Klasztor Shaolin,  
projekt plakatu filmowego

tempera, papier, 47 × 33 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

Jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny 
współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w ASP w Po-
znaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej, został 
kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował 
plakaty, okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia 
krajowe, a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość 
plastyczną, m. in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, 
Biennale w São Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kul – turze Gloria Artis”.
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140
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Amazonka

tempera, karton, 51 × 81 cm
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 6 300 zł

139
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Lady Godiwa, 2005

tempera, karton, 46,5 × 41 cm
sygn. p. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 5 600 zł

Jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny 
współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w ASP w Po-
znaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej, został 
kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował 
plakaty, okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia 
krajowe, a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość 
plastyczną, m. in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, 
Biennale w São Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kul – turze Gloria Artis”.
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142
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Guru KCH i RP, 2010

tempera, karton, 31 × 74 cm
sygn. l. d.: Świerzy, opis. p. d.:  
Guru KCH i RP

cena wywoławcza: 5 600 zł

141
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Rozmowa, 2009

tempera, karton, 40,5 × 56,5 cm
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 6 300 zł

Jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny 
współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w ASP w Po-
znaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej, został 
kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował 
plakaty, okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia 
krajowe, a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość 
plastyczną, m. in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, 
Biennale w São Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kul – turze Gloria Artis”.
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144
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Uniwersum CCCXIV, 2007

akwarela, gwasz, papier, 48 × 63 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. na odwrocie: Jan Dobkow-
ski/Z CYKLU „UNIWERSUM CCCXIV” 
2007 ROK/AKWARELA/48 cm x 63

cena wywoławcza: 13 500 zł •

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J. Cybisa i J. Stud-
nickiego. Stworzył własny, rozpoznawalny styl operujący wąską paletą barw, pozbawioną 
zróżnicowań tonalnych, syntetyczną plamą oraz falistą, precyzyjną linią, tworzącymi sylwetki 
postaci i przedmiotów, czy formy abstrakcyjne. Znaczącą rolę w twórczości artysty pełni 
rysunek. Dobkowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. otrzymanej w 1970 
roku nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrody im. Jana Cybisa za całokształt twórczości. 
Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

143
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Nieprzeciętne spotkania, 1972

ołówek, papier, 48 × 60 cm
sygn. dat. i opisany p. g.: Nieprzeciętne 
spotkania Jan Dobkowski 1972 r.

cena wywoławcza: 4 200 zł •
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146
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja, l. 60.

akwarela, tusz, papier, 39 × 29 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 6 900 zł •

145
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1982

pastel, papier, 41,5 × 31,5 cm
sygn. p. d.: FStarowieyski/1682
praca po konserwacji

cena wywoławcza: 5 000 zł •

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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148
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Jelitkowo, 2015

akwarela, tempera, papier, 
46 × 27,5 cm
sygn. i dat p. d.: 2015/E. DWURNIK, 
opis. l. d.: JELITKOWO
na odwrocie odręczny opis: „Jelitkowo” 
tempera/46 × 27,5/06.05.2015/spis 
NR:/3091

cena wywoławcza: 4 400 zł •

147
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Na pamiątkę, 2017

akwarela, tempera, papier, 29 × 21 cm
dat. i opis. u dołu: 2017/DWURNIK 
NIKFOR/NEYTORPAMIATKAKRYNICA
na odwrocie pieczęć: MALARZ WAR-
SZAWSKI/EDWARD DWURNIK

cena wywoławcza: 2 500 zł •

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże 
autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m. in., w latach 1972–1978, 
„Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna! ” 
(1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 
1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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149
Henryk Mądrawski
(1933 Osusznica – 2009 Sopot)

Pejzaż – Sosnowiec, 1974

akwarela, pastel, 31 × 23,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Mądraw-
ski/Sosnowiec 1974

cena wywoławcza: 1 200 zł •

150
Jan Tarasin

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Magazyn, 1996

serigrafia barwna, papier, 
68 × 53 cm  

w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: JTarasin 

96, opisany l. d.: Magazyn,  
śr. d.: XI/XX

cena wywoławcza: 2 000 zł •

W latach 1946–1951 studiował w krakowskiej akademii w pracowniach malarstwa Z. Rad-
nickiego, W. Taranczewskiego i Z. Pronaszki, a także pracowniach grafiki A. Jurkiewicza 
i K. Strzednickiego. Debiutował w roku 1948 podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie. Od roku 1962 należał do Grupy Krakowskiej. W latach 1963–1967 był 
wykładowcą Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie 
przeniósł się do Warszawy, by w roku 1974 objąć pracownię malarstwa w tamtejszej akademii. 
W latach 1987–1990 był jej rektorem. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z roku 1984. 
Twórczość artysty stoi niejako na pograniczu sztuki przedstawieniowej i abstrakcji. Stopniowe 
upraszczanie form doprowadziło artystę do wypracowania systemu abstrakcyjnych znaków, 
które zastąpiły realne kształty. Pobyt w Chinach i Wietnamie w roku 1962 zaowocował cyklem 
prac z widocznymi wpływami wschodniej kaligrafii. W latach 1974–82 artysta zajmował 
się fotografią przetworzoną metodą serigrafii. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, miał też przeszło 20 prezentacji indywidualnych.

151
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kompozycja  
czarno-czerwona, 1975

gwasz, papier, 38,5 × 28,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: JTarasin 75, 
na odwrocie opis.: 1.8.75

cena wywoławcza: 5 000 zł •

W latach 1959–1965 studiował w gdańskiej PWSSP pod 
kierunkiem P. Potworowskiego i S. Borysowskiego. Aktywnie 
uczestniczył w życiu artystycznym Trójmiasta, wiele wystawiał 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Tworzył kompozycje figuratyw-
ne, akty, pejzaże. Posługiwał się wieloma technikami. Spuścizna 
artysty obejmuje zarówno prace olejne, jak i rysunki, akwarele, 
grafiki. Wiele z nich znajduje się w muzeach i zbiorach prywatnych 
w Polsce i za granicą, m. in. w Montrealu, Sydney, Nowym 
Jorku, Paryżu.
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154
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Postaci, l. 60.

gipsoryt, papier, 29,5 × 31,3 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.

152
Henryk Mądrawski
(1933 Osusznica – 2009 Sopot)

Odbicie, 1965

linoryt, papier, wym. komp. 
35,5 × 55 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
Mądrawski 1965, opis. ołów-
kiem l. d.: „Odbicie” – linoryt 
2/30

cena wywoławcza: 900 zł •

153
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 
1997 Gdańsk)

Portret podwójny

linoryt, papier, 21,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł •

W latach 1959–1965 studiował w gdańskiej PWSSP pod kierunkiem P. Potworowskiego i S. Borysowskiego. Aktywnie uczestniczył w życiu 
artystycznym Trójmiasta, wiele wystawiał zarówno w kraju, jak i za granicą. Tworzył kompozycje figuratywne, akty, pejzaże. Posługiwał się 
wieloma technikami. Spuścizna artysty obejmuje zarówno prace olejne, jak i rysunki, akwarele, grafiki. Wiele z nich znajduje się w muzeach 
i zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, m. in. w Montrealu, Sydney, Nowym Jorku, Paryżu.
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157
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Portret z kozłem, l. 60.

gwasz, tusz, papier, 23 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: R.STRYJEC

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.

155
Tomasz Kazikowski
(ur. 1952)

Portret kobiety, 1992

gwasz, papier, 15,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: monogram wiązany 
TK 1992 R.

cena wywoławcza:  
650 zł •

156
Tomasz Kazikowski
(ur. 1952)

Scena figuralna

gwasz, papier, 22 × 29 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany TK

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Malarz, grafik, rysownik. Studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w 1977 r. w pracowni J. Tarasina wraz z aneksem 
z grafiki u H. Chrostowskiej. Brał udział w licznych wystawach, m. in. w Warszawie, Nowym Jorku i Wiedniu.
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158
Czesław Tumielewicz
(ur. 1942 Lida)

Para w kwiatach, 2017

suchoryt, akwarela, 
papier, 39 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
Czesław TUMIELEWICZ 17, 
opis. ołówkiem u dołu: Para 
w kwiatach. suchoryt, akwarela

cena wywoławcza: 750 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; jedno-
cześnie ucząc się malarstwa u A. Gerzbaka i W. Lama. W Poznaniu 
natomiast, u L. Mianowskiego studiował grafikę. W Gdańsku 
został wykładowcą. Wcześnie zainteresował się happeningiem, 
by przejść do konceptualizmu, abstrakcji geometrycznej, by teraz 
tworzyć specyficzny, magiczny realizm. Miał wystawy w Bydgosz-
czy, Zakopanem, Nowym Jorku, Paryżu. Jest laureatem nagród, 
np. na Ogólnopolskiej Konkursie Malarskim im. Spychalskiego 
w Poznaniu, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Grafika 
Roku w 2007 r., Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.

159
Tomasz Dominik
(ur. 1955)

La Nota Rosa-Bella, 2009

tusz, akwarela, 
papier, 31 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Tomasz 
Dominik/2009, opis. u góry: La 
Nota Rosa-Bella

cena wywoławcza: 1 100 zł •

Studiował u J. Sienickiego w Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie, którą w 1980 roku ukończył ze specjalizacją dodatkową 
z ceramiki i litografii. Artysta wykorzystuje dekoracyjną formę 
druków informacyjnych, map, planów miast, kalendarzy oraz 
zapisów nutowych. Zapełnia ich powierzchnię powtarzającymi 
się motywami barwnymi.

160
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Con inflatio furioso, l. 80.

tusz, akwarela, papier, 37 × 29,5 cm
sygn. p. d.: F

cena wywoławcza: 1 400 zł •

Absolwent Politechniki Warszawskiej 
Wydziału Architektury. Projektował plakaty 
filmowe, scenografie, brał udział w tworze-
niu filmów animowanych; współpracował 
z bielskim Studiem Filmów Rysunkowych. 
W swojej twórczości rysownika skupiał 
się na ironicznym komentowaniu życia 
społeczno-politycznego, ale nie stronił także 
od karykatur czy pojedynczych, żartobliwych 
scenek. Współpracował z wieloma czasopi-
smami, takimi jak: „Szpilki”, „Świerszczyk”, 
„Płomyczek”, „Polityka”, „Świat”, „Przegląd 
Kulturalny”. Zdobył liczne nagrody na prze-
glądach rysunków czy wystawach plakatów 
satyrycznych w kraju i za granicą, m. in. 
Ministra Kultury i Sztuki, Złotą, Srebrną 
i Brązową Szpilkę, Arts Directors Club 
w Nowym Jorku. Był autorem ilustracji do 
tomików poezji i prozy, m. in. Krasickiego, 
Konopnickiej, Leśmiana, Tuwima, Brzechwy. 
Sporą część twórczości poświęcił dzieciom, 
za co został uhonorowany nagrodą Premiera 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

161
Chagall Lithographe 1922–1957

wyd. André Sauret, Paryż 1960

Pierwszy tom specjalnego wydania 
albumu z litografiami Marca Chagalla; 

ilustracje czarno-białe i kolorowe w druku 
offsetowym, 10 oryginalnych całostroni-

cowych litografii; tekst Marca Chagalla 
i Julien Cain; 220 stron, tekst w języku 
francuskim; wym. 32,5 × 25 cm; stan 

bardzo dobry

cena wywoławcza: 4 500 zł
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162
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 Grudziądz)

Siodłanie konia, 2020

akwarela, papier, 40 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Aniszewski 2020

cena wywoławcza: 550 zł

163
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 Grudziądz)

Zaprzęg, 2020

akwarela, papier, 32,4 × 62,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Aniszewski/2020

cena wywoławcza: 700 zł

Kształcił się w gdańskiej akademii pod kierunkiem J. Feldmana. Pasją artysty są konie, które uczynił przewodnim tematem swojej malarskiej 
twórczości. Ukazuje je ze znawstwem i wrażliwością na ich piękno. Przedstawienia zwierząt, przeważnie w ruchu, podczas wyścigów 
czy wypasu, pełne są dynamiki, uzyskanej dzięki pewnym, szybkim pociągnięciom pędzla, zróżnicowanej, żywej plamie barwnej. Artysta 
chętnie tworzy w technice akwareli. Poza końmi, tematami jego prac bywają pejzaże oraz scenki rodzajowe. Twórczość swoją prezentował 
na wystawach w Polsce i za granicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Niemczech i Austrii.

164
Zbigniew 

Szczepanek
(ur. 1933 r. Gdynia)

Prędzonka, 2015

akwarela, papier, 
49,5 × 70 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. i dat. l. d.: 
Prędzonka 2015/Z. 

Szczepanek

cena wywoławcza: 
2 200 zł

Akwarelista, malarz. Ukończył Wyższą Szkolę Marynarki Wojennej w Gdyni i Wyższą Szkolę Pedagogiczną w Gdańsku. Pływał na ORP 
„Błyskawica” i ORP „Gryf”. Pracował jako wykładowca astronawigacji w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej oraz Wyższej Szkole Morskiej. 
Od 1981 r. poświęcił się całkowicie malarstwu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Jest autorem ilustracji do książek o polskich 
zamkach. Wystawiał m. in. w Norwegii, Niemczech, Jugosławii.

165
Zbigniew 

Szczepanek
(ur. 1933 Gdynia)

Bolków

akwarela, papier, 
48,5 × 68,5 cm 
w świetle passe-

-partout
sygn. p. d.: Bolkó-

w/Z. Szczepanek

cena wywoławcza: 
2 200 zł



139138 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

167
Wojciech Zaniewski
(ur. 1955 r.)

Niepokój II, 2020

pastel, papier, 49 × 64 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Zaniewski 20

cena wywoławcza: 1 300 zł

166
Wojciech Zaniewski
(ur. 1955 r.)

Niepokój I, 2020

pastel, papier, 49 × 64 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Zaniewski 20

cena wywoławcza: 1 300 zł

Artysta malarz, nauczyciel akademicki, doktor sztuki. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP 
w pracowni K. Ostrowskiego. Zajmuje się głównie malarstwem, wypowiadając się w techni-
kach klasycznych, poszukując właściwej formuły dla swoich fascynacji pejzażem. Uczestnik 
wielu wystaw zbiorowych w kraju oraz za granicą, m. in. we Francji, Danii, Japonii, Włoszech 
oraz kilku indywidualnych: w Gdańsku, Sopocie, Warszawie, Nowym Yorku. Laureat nagród 
i wyróżnień, m. in. Grand Prix na VII Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowym Sączu 
oraz wyróżnienie na 5-tym Międzynarodowym Biennale Pasteli w Oviedo (Hiszpania). Przez 
ponad dekadę związany z PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP), aktualnie z Uniwersytetem 
Gdańskim. Stypendysta rządu włoskiego (praktyka w Rzymskiej Accademii di Belle Arti 
w pracowni prof. Sandro Trottiego), Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta 
Miasta Sopotu. W 2016 Laureat Nagrody Okolicznościowej Ministra Kultury. Prace artysty 
znajdują się w wielu zbiorach, m. in. Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku, Musee du Pastel we Francji, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 
a także licznych kolekcjach prywatnych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
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168
Zbigniew Czop
(ur. 1943 Nowy Sącz)

Kąpiel, 2015

miedzioryt, papier, 23 × 21 cm 
(odcisk)
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: 
Zbigniew Czop 2015
opis. l. d.: E/a KĄPIEL….//
COPPERPLATE ENGRAVING/
na odwrocie opis.: Zbigniew 
Czop 2015

cena wywoławcza: 750 zł •

169
Zbigniew Czop
(ur. 1943 Nowy Sącz)

Droga do Kioto II, 2011

miedzioryt, papier, 
18,5 × 20 cm (odcisk)
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: 
Zbigniew Czop 2011
opis. l. d.: e/a DROGA DO 
KIOTO II

cena wywoławcza: 750 zł •

Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u H. Rudzkiej-Cybis i T. Kantora. W 1978 roku obronił pracę dyplomową w zakresie 
grafiki u M. Wejmana. Tworzy prace graficzne, głównie miedzioryty, uprawia rysunek, grafikę książkową, reklamową, projektuje plakaty 
i wnętrza. Jest uczestnikiem wielu wystaw krajowych i zagranicznych; wystawiał m.in. w Belgii, Finlandii, Niemczech, Holandii, Danii, 
Wielkiej Brytanii. W 2009 r. otrzymał medal Gloria Artis, a rok później Nagrodę Honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

170
Hugon Lasecki

(ur. 1932 Grudziądz)

Kompozycja 
z orłem I, 1982

tusz, papier, 
36 × 47 cm  

w świetle  
passe-partout

sygn. i dat. p. d.: 
Hugo Lasecki 82

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

Malarz, rysownik, poeta. Kształcił się w PWSSP w Gdańsku, uzyskując w roku 1962 dyplom w pracowni S. Borysowskiego. Po studiach 
związał się z macierzystą uczelnią, pozostając wykładowcą aż do roku 2003. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Twórczość 
swoją artysta prezentował dotąd na 49 wystawach indywidualnych i ponad 70 zbiorowych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, 
m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.

171
Hugon Lasecki

(ur. 1932 Grudziądz)

Kompozycja z orłem II, 1983

tusz, papier, 24,5 × 24,5 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Lasecki 83

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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173
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Teka Ruiny Starej Warszawy, 
1945

12 autolitografii, papier, wym. arkuszy 
52 × 35 cm
każda odbitka sygnowana ołówkiem
Teka wydana w Warszawie w nakładzie 

Kościół Franciszkanów
Stare miasto, Portal Monteluppiego
Kościół św. Jacka, Kaplica Kotowskich
Kościół N.P. Marji
Grób Nieznanego Żołnierza
Portal Baryczków

Stan bardzo dobry, grzbiet okładki 
pęknięty

cena wywoławcza: 4 100 zł •

300 egzemplarzy i 12 tek specjalnych; 
prezentowany egzemplarz posiada 
numer 8

Spis tablic:
Kościół św. Krzyża
Ulica Świętojańska
Katedra św. Jana
Starówka
U głuchoniemych
Plac Trzech Krzyży

172
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Teka Gdańsk, 1957

12 autolitografii, papier, wym. arkuszy 
30,5 × 45,5 cm
każda odbitka sygnowana ołówkiem
Teka wydana przez przedsiębiorstwo Desa 
w nakładzie 370 tek numerowanych oraz 
40 specjalnych; prezentowany egzemplarz 
posiada numer 14

Spis tablic:
Panorama Gdańska znad Motławy
Długi Targ z Ratuszem Głównego Miasta
Portal Ratusza Głównego Miasta
Ratusz Staromiejski
Południowa Panorama Gdańska
Dom Opatów Pelplińskich

Zbrojownia
Kościół Najświętszej Marii Panny
Motławka – widok spod Ołówianki
Krucyfiks starogardzki z Muzeum 
Pomorskiego
Katedra w Oliwie – strona północna
Wnętrze Katedry Oliwskiej

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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174
Adam Smolana
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Z cyklu „Góry”, 1964

tusz lawowany, 
papier, 29,3 × 39,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram 
wiązany AS 64

cena wywoławcza: 1 000 zł

175
Adam Smolana
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Bez tytułu, 1962

tusz, papier, 39,5 × 29,5 cm
dat. p. d.: X (?) 62

cena wywoławcza: 1 000 zł

Studiował u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa Starzyńskiego we lwowskim Instytucie Sztuk Pięknych; dyplom obronił na ASP w Warszawie. 
Od 1946 r. pracował w Sopockiej Szkole Sztuk Plastycznych, a potem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był 
dziekanem Wydziały Rzeźby, profesorem nadzwyczajnym i wreszcie prorektorem tejże uczelni. Wykładał też na uniwersytecie w Damaszku; 
współzakładał Związek Artystów Rzeźbiarzy. Tworzył w drewnie, kamieniu i metalu. Inspirował się antykiem; jego prace zawierały pierwiastki 
symboliczne oraz naturalistyczne. Zajmował się tematyką erotyczną, a także pejzażami górskimi czy Bliskim Wschodem. Projektował pomniki; 
pracował przy odbudowie Gdańska. Wystawiał indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych: w Syrii, Egipcie, Kuwejcie, 
Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.
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Jacek Żuławski

(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Lądowanie na Księżycu, 
1969

ołówek, kredka, papier,  
20,8 × 30 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: JŻ 21.VII.69

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Od 1927 roku kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni W. Jarockiego i W. Weissa, następnie zaś w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie pod kierunkiem F. Kowarskiego i L. Pękalskiego. W 1935 roku wyjechał na studia do paryskiej filii ASP, gdzie studiował 
u J. Pankiewicza. W 1938 roku powrócił do Polski i osiedlił się w Gdyni. Na początku II wojny wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji 
pracował jako malarz pokojowy, introligator i piekarz. Po wojnie, wraz z grupą artystów, wyruszył na Wybrzeże, by stworzyć tam pierwszą Szkołę 
Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Był jednym z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. Prowadził 
pracownię rysunku, a następnie pracownię malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. Jako główny projektant 
uczestniczył w rekonstrukcji budynków przy ulicy Długiej i Długiego Targu w Gdańsku. Jego prace z dziedziny malarstwa sztalugowego były 
prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę, przeniósł się 
do Warszawy, gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w  pracowniach  J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowarskiego. 
W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł na Wybrzeżu, 
gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945-1963 kierował Pracownią Malarstwa. Współtworzył tzw. 
„Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował pejzaże, martwe natury i portrety, zaś 
w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często o charakterze groteskowym. Prace Studnickiego 
prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. Prezentowane były na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
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Juliusz Studnicki

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Czarcia orkiestra

akwarela, ołówek, papier, 
30,5 × 46 cm

sygn. p. d.: J. STUDNICKI

cena wywoławcza: 1 700 zł •



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (23) • 18 lipca (sobota) 2020, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl)  do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 
w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Bolesław Jan Czedekowski (1885–1969), Matka z synem, olej, płótno, 131 × 137 cm, sygn. i dat.:  1923. B. Czedekowsky.
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Adam Bakalarz, JNK, 2020 
akryl, płótno, 150 × 120 cm
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