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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (24)
SZTUKA DAWNA

10 października (sobota) 2020, godz. 17.00

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 28 września 2020 r.

Sopot, Boh. Monte Cassino 43

poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15

Kontakt:

Jarosław Barton (58) 550 16 05 jaroslaw.barton@sda.pl

Małgorzata Kudelska 603 287 002 malgorzata.kudelska@sda.pl

Anna Masztalerz-Gajda 691 963 069 anna.gajda@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online:
live.sda.pl



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Dyliżans, po 1840 r.

akwarela, papier, 40 × 57,5 cm
w świetle oprawy
sygn. p.d.: PM, poniżej: Wspólney w Bo-
lestraszycach pracy/pamiątkę ofiaruje 
kochan.: P.Maximilia (dalszy ciąg napisu 
przykryty passe-partout)

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

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

„W ciągu bardzo krótkiego czasu Piotr Michałowski uzyskał niezwykła biegłość w ramach 
obranego gatunku, stając się cenionym specjalistą w wąskiej specjalności akwarelowych 
scen, przedstawiających najczęściej zaprzęgi. Jego (…) dziełka charakteryzują się swobodną, 
wyraźnie kierunkową kompozycją barwną, perfekcyjnym rysunkiem i delikatną gamą barw.” 
J. K. Ostrowski, Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska droga Piotra Micha-
łowskiego, [w:] Piotr Michałowski 1800–1855, [katalog wystawy], Kraków 2000, s 22.

Prezentowana na aukcji praca związana jest z pobytem artysty na Wyspach Brytyjskich. Piotr 
Michałowski bawił w Anglii w 1835 r. na zaproszenie naczelnego dowódcy Armii Brytyjskiej, 
lorda Rowlanda Hilla. W czasie swojego pobytu zachwycał się Michałowski głównie londyńską 
architekturą, sztuka natomiast w ogóle nie przypadła mu do gustu. Niemniej jednak od lorda 
Hilla otrzymał list polecający, który dawał mu wstęp do wszystkich rządowych i królewskich 
stajni. Wizyty te były inspiracją dla powstania wielu prac, w tym oferowanego „Dyliżansu”, 
malowanego już po powrocie do kraju, w majątku w Bolestraszycach. Porównać tę pracę 
można m.in. do znajdującej się w zbiorach prywatnych innej akwareli (por. J. Sienkiewicz, 
Piotr Michałowski, Warszawa 1959, il. 161). Z kolei w katalogu krakowskiej wystawy 
monograficznej artysty (MNK, Kraków 2000, s. 335) reprodukowana jest praca odwołująca 
się do tego samego motywu, wykonana na szkicu ołówkowym i pozostawiona przez artystę 
w studium ebaouche (wstępnego szkicu) ale która doskonale oddaje tajniki warsztatu 
Michałowskiego. Pobyt w Anglii był zbyt krótki dla gruntownego poznania sztuki wyspiarskiej, 
lecz wrażliwemu artyście w zupełności wystarczył by odczuł jej inność i specyficzny styl. 
„Jakby wspomnieniem odezwie się to w jego późniejszej twórczości, zwłaszcza w akwarelach 
o pięknej czystości barwy i sile plamy mądrze budującej formę i kolor” podsumował ten 
okres Jerzy Sienkiewicz (J. Sienkiewicz., op. cit., s. 28)
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2
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy k. Przemyśla – 
1929 Bystra k. Bielska Białej)

Kościół w Mikuszowicach, 1913 r.

akwarela, karton, 89,5 × 129,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 960(w okręgu)  jFałat 
Bystra 1913
na odwrocie ksero trzech nalepek 
wystawowych zasłoniętych oprawą: jedna 
uszkodzona z częściowo widocznym nr 
654...(? - słabo czytelne), dwie nalepki 
z tytułem obrazu: Kościół na Śląsku (na 
jednej z nich widnieje nr 43530); oraz 
oznaczenie literowe BE.

Opisywany:
J. Malinowski „Julian Fałat”, Warszawa 
1985, s. 51

cena wywoławcza: 69 000 zł
estymacja:  90 000 – 120 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.



Wśród akwarel Juliana Fałata, oprócz por-
tretów i pejzaży, można odnaleźć również 
malarskie zapiski architektury sakralnej. 
Artysta uwieczniał wiejskie drewniane 
kościoły m.in. w Osieku (1906, 1915) oraz 
Łodygowicach (1918). Szczególne miejsce 
w tym obrębie zajmował kościół św. Barbary 
w Mikuszowicach Krakowskich, który to 
obiekt Fałat uczynił tematem swoich akwa-
rel kilkukrotnie, w 1911, 1912 i 1913 r. 
Analogiczna pod względem perspektywicz-
nego ujęcia bryły kościoła św. Barbary jest 
praca, znajdująca się w zbiorach Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, wykonana 
dwa lata wcześniej od prezentowanej 
w katalogu akwareli, jednakowoż mniejsza 
w formacie – „Kościół w Mikuszowicach”, 
1911 r., akwarela, papier, 68 × 95 cm, 
sygn. i dat. l. d.: J.Fałat/Bystra 1911, nr in-
went.: MGB/SZ 1516 (por.: J. Malinowski, 
„Julian Fałat”, Warszawa 1985, il. 108. 
W prezentowanej wersji z 1913 r. artysta 
zdecydował się na większy format oraz 
zrezygnował z namalowania tłumu wier-
nych w barwnych strojach na rzecz jednej 
postaci, zdejmującej kapelusz w geście 
przywitania. W akwarelach uwieczniających 
zabytki architektury sakralnej wspólny jest 
środek budowania nastrojowości za pomocą 
efektów świetlnych, w których, cytując za 
Jerzym Malinowskim: „refleksy słoneczne, 
cienie drzew, wykonywane rozwodnionymi 
silniej akwarelami tworzą niespokojną, mi-
gotliwą strukturę wzajemnie przenikających 
i zlewających się przypadkowych plam” 
(J. Malinowski „Julian Fałat”, Warszawa 
1985, s. 51).
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3
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory 
na Polesiu)

Portret mężczyzny, X 1926 r.

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

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz, witkacologa

Wieloletni depozyt w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku.

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

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

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

Fragment ekspertyzy witkacologa, dr Anny Żakiewicz z 2019 r.
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4
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret starszej kobiety, 1924 r.

pastel, węgiel, papier, 62,5 × 46,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Ignacy Witkiewicz/T.B/[w 
kółku]1924

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz, witkacologa
Wieloletni depozyt w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku.

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

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

„Stanisław Ignacy Witkiewicz, używający od 1917 r. pseudonimu Witkacy, jeszcze w młodości 
ujawnił talent portrecisty. Do 1914 r. uprawiał ten gatunek sztuki rysując węglem, a w 1915 r. 
zaczął używać barwnych pasteli, co znacznie podniosło atrakcyjność jego prac i umożliwiło 
mu portretowanie w celach zarobkowych. W 1925 r. artysta założył nawet jednoosobową 
Firmę Portretową „S.I. Witkiewicz” i sformułował jej Regulamin kodyfikujący typy wizerunków 
w zależności od uzgodnionej z klientem konwencji. Jednak już wcześniej Witkacy wykonywał 
portrety na zamówienie oznaczone kolejnymi literami alfabetu od A do E skrupulatnie odno-
towanymi na ukończonej pracy obok sygnatury i daty. (….) Mimo, iż nie znamy tożsamości 
starszej pani sportretowanej przez Witkacego w 1924 r. możemy być pewni, że modelka tak 
właśnie wyglądała: niezwykle zadbana, o lekko surowej twarzy z wyraźnymi śladami dawnej 
urody widocznej w dużych ciemnych oczach i zgrabnie wykrojonych ustach, miała starannie 
ułożone siwe włosy, a uszy ozdabiała małymi kolczykami. Syntetycznie ujęty strój to czarna, 
prawdopodobnie aksamitna suknia z narzutką i szyfonowa, lekko przejrzysta biała bluzka 
widoczna w wycięciu niewielkiego dekoltu. Witkacy najwyraźniej potraktował zamówiony 
portret bardzo serio, nie byłby jednak sobą, gdyby przy okazji nie dał upustu swojej artystycznej 
naturze. Wykorzystał kontrast czerni i bieli w ubiorze osoby portretowanej, by w tle umieścić 
zestawienie barw dopełniających – błękitu i oranżu, co było ściśle związane z wcześniej 
przez artystę sformułowaną teorią Czystej Formy, w której zagadnienia koloru oparte były na 
harmonii kontrastujących ze sobą barw: czerwieni-zieleni, fioletu-żółci oraz właśnie kontrastu 
błękitu i oranżu. Ponadto artysta uważał, że dodanie do tych zestawień silnego kontrastu 
czerni i bieli tworzy idealną harmonię barwną. Witkacy opublikował swoją teorię w książce 
pt. Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia, Warszawa 1919), niemniej 
przez kilka wcześniejszych lat sprawdzał założenia swojej teorii w praktyce – jako malarz. 
Później wykorzystywał je w portretach, jak właśnie w wizerunku starszej pani wykonanym 
w 1924 r. Nie da się też zaprzeczyć, że kolorowe tło bardzo ten portret ożywia i podnosi jego 
atrakcyjność. W tle tym ponadto można dopatrzyć się syntetycznie ujętego, sprowadzonego do 
silnie zgeometryzowanych form pejzażu górskiego, co jest charakterystyczne dla prac artysty 
z tego czasu, zwłaszcza wykonanych w jego stałym miejscu zamieszkania – Zakopanem. 
Można więc wnioskować, że portret starszej pani tam właśnie powstał. Witkacego nie 
było zresztą wtedy stać na podróże, przeciwnie – jak wiemy z jego ówczesnych listów do 
żony – borykał się z ogromnymi kłopotami finansowymi. O ich rozmiarach może świadczyć 
choćby wzmianka o konieczności pożyczania pieniędzy przez matkę artysty od gosposi (…)
„Portret starszej pani wykonany w 1924 r. jest niezwykle interesującym przykładem twórczości 
artysty w krytycznym dlań momencie życia – dosłownie na chwilę przed heroiczną decyzją 
zrezygnowania z twórczości stricte artystycznej (kosztownego w wykonaniu malarstwa 
olejnego, na które nie było popytu) na rzecz działalności komercyjnej, w której nie tylko 
wykazał swoiste mistrzostwo, ale i ocalił wartości artystyczne w postaci realizacji swoich 
poglądów teoretycznych, a nawet filozoficznych, w myśl których każde istnienie ludzkie 
(zwane przezeń Istnieniem Poszczególnym) jest unikatowe, co znakomicie odzwierciedlają 
wykonywane przezeń portrety.

Fragmenty z ekspertyzy z 2019 r. p. Anny Żakiewicz (witkacologa).
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5
Tamara Łempicka
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca, 
Meksyk)

Printemps

serigrafia barwna, papier, 
43 × 32,8 cm (zadruk), 44 × 34 cm 
w świetle passe-partout
odręcznie: 165/175; w p.d.: pieczęć: 
TAMARA de LEMPICKA

Praca posiada certyfikat z 1994 r. – córki 
artystki Kizette de Łempickiej.

cena wywoławcza: 26 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Wybitna artystka polskiego pochodzenia, jedna z najznamienitszych przedstawicielek 
malarstwa Art Déco. Pochodziła z zamożnej rodziny – jej ojcem był Borys Gurwik-Gorski, 
rosyjski Żyd, a matką Malwina z domu Dekler. Jako kilkuletnia dziewczynka Tamara była 
wychowywana przez matkę i dziadków Deklerów. Mieszkała wtedy w Warszawie i obracała 
się w doborowym towarzystwie – jej dziadowie przyjaźnili się między innymi z Ignacym 
Janem Paderewskim i Arturem Rubinsteinem. Podróżowała, między innymi do Włoch, 
gdzie podziwiała malarstwo renesansowych mistrzów, co stało się przyczynkiem do jej 
późniejszej kariery malarskiej. W 1911 roku artystka wyjechała do Petersburga, gdzie 
zamieszkała u swoich krewnych Stefy i Maurycego Stiferów. Tutaj Tamara żywo uczestniczyła 
w życiu kulturalnym i towarzyskim. Zaczęła uczęszczać do Akademii Sztuk Pięknych na 
kursy rysunku. Tutaj też poznała swojego przyszłego męża, młodego prawnika – Tadeusza 
Łempickiego. Ślub odbył się w 1916 roku i też w tym samym roku na świecie młodzi 
małżonkowie powitali na świecie swoją córkę Marię Krystynę, nazywaną Kizette. W czasie 
rewolucji w 1917 roku Tadeusz został aresztowany przez bolszewików. Tamara z pomocą 
szwedzkiego konsula uwolniła męża, a następnie razem wyjechali kolejno do Kopenhagi, 
Londynu i w końcu do Paryża, gdzie rodzina Łempickich znalazła bezpieczne schronienie. 
Tutaj artystka podjęła studia artystyczne w Académie de la Grande Chaumiere i w Académie 
Ranson u Maurice’a Denisa i Andre Lothe’a, który miał największy wpływ na twórczość 
artystki.
 Łempicka w swojej twórczości malowała przede wszystkim akty, portrety znanych 
osobistości ze świata arystokracji, kultury, martwe natury, wnętrza. Jej obrazy odznaczały 
się ukazaniem prezentowanych postaci, obiektów w charakterystycznym, ciasnym kadrze. 
Artystka wypracowała swój indywidualny język artystyczny, łączący ówczesny styl artystyczny 
z klasycznymi tradycjami malarstwa akademickiego. Jej obrazy to swoista symfonia. Artystka 
tworząc w postkubistycznej stylistyce swoje kompozycje budowała poprzez wykorzystanie 
uproszczonych, bryłowatych form odznaczających się dokładnym rysunkiem i nasyconej, 
czystej, jarzącej się palecie barw, nadając swym modelem niemalże posągowego charakteru. 
Bohaterami jej obrazów najczęściej stawały się silne, niezależne pełne erotyzmu kobiety, 
świadome swej siły, urody. Jej obrazy zyskiwały coraz to większą popularność, głównie 
wśród towarzystwa z wyższych kręgów. Ale nie tylko ze względu na swoją twórczość Tamara 
zyskiwała uwagę wśród szerszej publiczności. Stała się symbolem kobiety wyzwolonej, znanej 
z bogatego życia towarzyskiego. Swoje prace artystka wystawiała we Francji, Włoszech, Polsce, 
a także i w Stanach Zjednoczonych, dokąd pod koniec lata 30-tych Tamamra wyjechała ze 
swoim drugim mężem baronem Roulem Kuffner`em. Tam też w dalszym ciągu była cenioną 
i rozchwytywaną malarką, uwieczniającą postaci ze świata Hollywoodu, elit towarzyskich 
i finansowych. Z czasem w sztuce nastąpił zwrot ku abstrakcji i surrealizmu i choć artystka 
próbowała swych sił w tych stylistykach nie zyskiwała tak wielkiej uwagi i poklasku jak we 
wcześniejszych latach.

„Portrety, martwe natury i akty Łempickiej są doskonałą realizacją stylu Art Deco: podpo-
rządkowany mu jest zarówno typ, strój, fryzura i sposób upozowania modela, jak wszystkie 
rekwizyty tła i wreszcie sam warsztat malarki. Postkubistyczna stylizacja: podkreślanie 
rysunkiem i światłem trójwymiarowości i twardości form, ostrość koloru, gładkość metalicz-
nych, lśniących powierzchni, monumentalizacja, manieryczność ujęć i emalierska precyzja 
wykończenia składają się na styl Łempickiej idealnie wpisany w estetykę lat dwudziestych.”

Morawińska A., Tamara Łempicka 1927, „Dialog” 1991, t. 26, nr 5–6
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6
Anna Rajecka
(przed 1762 Warszawa – 1832 Paryż)

Portret damy z dzieckiem

pastel, papier na płótnie, 79 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. śr.: Gault de St.-Germain/neé 
Rajecka
na odwrocie ramy nalepka z opisem: 
Comtesse Bergon et sa fille devenue la 
Generale Dupont

Sportretowana to najprawdopodobniej 
hrabina Jeanne Grace Bergon z córką, 
żona generała Pierre’a Antoine Dupon-
t’a de l’Etang`a (1765–1840).

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Polska malarka i miniaturzystka, stypendystka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Twórczość artystki skupiała się wokół malarstwa portretowego. Swój warsztat kształciła 
pod okiem Louisa Marteau, nadwornego artysty, specjalizującego się w technice pastelu. 
Według niepotwierdzonych źródłowo przekazów, była również uczennicą Marcella Baccia-
rellego. Dzięki wstawiennictwu Marteau, została zarekomendowana do grona stypendystów 
i w 1783 r. wyjechała dzięki królewskiemu patronatowi do Paryża. Do 1792 r. otrzymywała 
z monarszego skarbca pensję w kwocie 120 dukatów rocznie. Tam zetknęła się z twórczością 
Jean-Baptiste’a Greuze’a, pozostając pod jego silnym wpływem. W 1788 r. weszła w związek 
małżeński z artystą i teoretykiem sztuki Pierre-Marie Gault de Saint Germain. Od tamtego 
momentu sygnowała swoje prace Gault de St.-Germain/neé Rajecka, podkreślając w ten 
sposób swoje polskie korzenie. Spod ręki artystki powstała wiele portretów znamienitych 
osobistości o szlacheckim rodowodzie, wśród których wymienić można chociażby wizerunki 
Stanisława Kostki Potockiego, Izabeli z Poniatowskich Branickiej, Anny Sapieżanki, Józefa 
Salezego Ossolińskiego, w tym również samego monarchy – Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Część spośród ukończonych dzieł znalazła miejsce w królewskiej galerii. W latach 
1789–1791 malarka współpracowała z Jacques-Louis Davidem przy realizacji zlecenia od 
króla polegającego na wykonaniu portretów wybitnych francuskich osobowości. Rajecka była 
jedną z nielicznych artystek z przełomu XVII i XVIII w., o ugruntowanej społecznie pozycji, 
która uprawiała malarstwo w sposób profesjonalny.
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7
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

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

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

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

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

Kompozycje przedstawiające młodą dziewczynę ze starcem, podobnie jak obrazy zatytułowane 
„Wizja – wspomnienie” to szczególny temat w twórczości Axentowicza, do którego wielokrotnie 
wracał. Pierwsze prace namalował około 1900 roku i kontynuował je do lat trzydziestych. 
Kilka z nich znajduje się w zbiorach muzealnych (m. in. w Muzeum Śląskim w Katowicach, 
Muzeum Okręgowym w Białymstoku, Muzeum Sztuki w Łodzi czy we Lwowskiej Galerii 
Sztuki).
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8
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Morskie wilki, 1925 r.

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

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

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

Jednym z częściej pojawiających się motywów w twórczości Feliksa Michała Wygrzywal-
skiego są postaci rybaków. Artysta zafascynowany spowitymi w słońcu wybrzeżami Morza 
Śródziemnego w swoich obrazach wielokrotnie przedstawiał postaci stojących w płytkiej 
wodzie rybaków wyciągających sieci. „Widać w nich jak na dłoni staranny warsztat malarza, 
rezultat studiów, jakie odbył w akademii monachijskiej, uczelni, która szczególne znaczenie 
przywiązywała do tradycyjnego wykształcenia. Dzięki niemu artysta zyskał umiejętności 
doskonałego prowadzenia rysunku, starannego wyważenia kompozycji obrazu oraz posłu-
giwania się kolorem, który wspomniany rysunek uzupełniał, ale bywało, że wykraczał poza 
ściśle przezeń określone ramy stając się jakością samą w sobie.” („Nad ciepłym morzem. 
Feliks Michał Wygrzywalski”. Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2013, s. 9.).

Prezentowany na aukcji pastel przedstawia w zupełnie nowej odsłonie tak ukochany przez 
artystę motyw. Oto na obrazie Wygrzywalski ukazał sylwetki czterech mężczyzn w łodzi, 
których postacie wypełniają niemal cały kadr. Po lewej, za plecami mężczyzn, widoczna 
jest pusta błękitna przestrzeń morza i nieba, stanowiąca tło dla nasyconych, jaskrawych 
barw rybackich kapot – żółtej i oranżowej oraz czerwonej czapki i chusty. Obraz wyróżnia 
się czystym rysunkiem, ostrym światłocieniem oraz żywą paletą barw. Niepospolita jest 
też kompozycja, z rybakami bezbłędnie ukazanymi w trudnym skrócie perspektywicznym, 
w taki sposób, ze widz znajduje się niejako wraz z wiosłującymi na łodzi – jest wciągany 
w przestrzeń obrazu. Ekspresyjna forma odpowiada dynamice podjętego tematu, co podkreśla 
dodatkowo sugestywny autorski tytuł – „Morskie wilki”.
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9
Odo Dobrowolski
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Uliczka, 1911 r.

pastel, papier, 95 × 67 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Odo Dobrowolski/911

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Początkowo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz. W latach 
1908–1909 przebywał w Paryżu pod opieką Jana Styki. Przez krótki czas był w Monachium, 
po czym wyjechał do Lwowa. W 1915 roku wyjechał do Rosji. Artysta w swojej twórczości 
posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli, pastelu i gwaszu. Skupiał się głównie 
na przedstawieniach motywów architektonicznych. Malował nastrojowe widoki z Krakowa, 
Lwowa, Paryża oraz innych francuskich miast. Zajmował się również litografią. W 1915 roku 
Dobrowolski wydał tekę barwnych autolitografii pt.: „Lwów”. Prace artysty znajdują się 
w Lwowskiej Galerii  Sztuki oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, we Wrocławiu.
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10
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz/Zakopane

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

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

Filipkiewicz należy do nielicznych uczniów Stanisławskiego, którzy nie poprzestali na wska-
zówkach mistrza, rozwijając je i wzbogacając w sposób indywidualny. Wrodzona subtelność 
kolorystyczna, umiejętnie w okresie studiów skierowana, stała się podstawą tego rozwoju. 
Filipkiewicz nigdy nie powtarza raz zdobytych obserwacyj i każdy jego krajobraz i martwa 
natura jest nowym wysiłkiem i nowym czynem twórczym, a skala kolorystyczna jego obrazów 
tak jest szeroka, jak szeroką jest skala odmian polskiego krajobrazu i polskiego światła. 
Umiłowaniem Filipkiewicza są Tatry. Umie on odtworzyć zarówno niesłychaną czystość 
ich barwy w dni słoneczne, jak i subtelna szarość ich mgieł i nisko wlokących się chmur.

W. Husarski, Stefan Filipkiewicz, „Tygodnik Ilustrowany”, 1924, nr 16, str. 247

W pejzażu Filipkiewicza przeważają dalekie powietrzne przestrzenie z opanowaną znako-
micie perspektywą powietrza i oświetlenia. Rozległe horyzonty dają widoki górskie. To też 
Filipkiewicz jest przedewszystkiem malarzem gór i krajobrazu podgórskiego. (…) W śniegach, 
pojawiających się u Filipkjewicza w ostatnich czasach tylko w. akwarelach, zdumiewa 
wirtuozostwo opanowania plamy barwnej, jakby od niechcenia rzucanej i doskonałe 
zużytkowanie białej płaszczyzny papieru dla uzyskania śnieżystych efektów.

W. Kozicki, Stefan Filipkiewicz, „Sztuki Piękne”, R. 3 (1926/1927), nr 3, str. 92–96
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11
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Południowy odpoczynek, 1886 r.

akwarela, papier, 28,5 × 41,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/1886 
poniżej pieczęć lakowa z herbem Kossa-
ków Lis – częściowo zatarty, na odwrocie 
opis: Akwarela mojego ś.p. Ojca Juliusza/
Południowy odpoczynek/Stwierdzam aut

Analogiczna kompozycja z 1895 roku 
– z tytułem Południe robotnika reprodu-
kowana w: Kazimierz Olszański, Juliusz 
Kossak, Wrocław – Warszawa – Kraków 
– Gdańsk – Łódź 1988, il. 692

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70. zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje rodów 
szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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12
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Osiek, 1913 r.

akwarela, papier, 52,5 × 99 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d. Jfałat/Osiek 1913 
powyżej w prostokątnej ramce numer 
inwentarzowy: 945

cena wywoławcza: 66 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.

Jestem myślą
w ukochanym Osieku...

Fałat



W życie i twórczość Juliana Fałata nierozerwalnie wpisały się dwie miejscowości: położone w województwie śląskim wsie Osiek i Bystra. 
Choć to Bystra stała się ostatecznie życiową przystanią dla artysty, Osiek na stałe zagościł w sercu malarza. Tam wielokrotnie powracał 
szukając inspiracji, tam mieli swój majątek jego serdeczni przyjaciele – Oskar Rudziński i jego małżonka Gabriela z Wrotnowskich Rudzińska. 
Notabene, Oskar Rudziński pomógł Fałatowi w nabyciu domu w Bystrej, a spowinowacona z Rudzińskimi Gabriela z Brezów Wrotnowska 
zapoznała artystę z Marią Luizą Comello de Stuckenfeld, z którą wszedł w związek małżeński w 1900 roku. Pobyty w Osieku były okresami 
niezwykle płodnymi w twórczości artysty. Na płótnach uwieczniał podobizny Rudzińskich, tamtejszy drewniany kościół i kapliczkę, ale 
przede wszystkim, będąc z zamiłowania pejzażystą, fascynował go osiecki krajobraz. W technice akwarelowej przedstawiał stawy Mały 
i Duży Bonar, niejednokrotnie z zamieszkałym w ich szuwarach ptactwem, pasy drzewostanów, brzozy chylące się nad kanałem.. Pierwszą 
zachowaną pracą poczynioną w Osieku jest Krajobraz zimowy datowany na 1891 rok. Nostalgiczny stosunek Fałata do tej miejscowości 
najdobitniej wyrażają słowa artysty zawarte w korespondencji adresowanej do Gabrieli z Wrotnowskich Rudzińskiej:

Jestem myślą w ukochanym Osieku i oglądam z przyjemnością (inni także z przyjemnością oglądają) brzozę z nad kanału i rybitwy przy 
spuszczaniu wody z Bonara Wielkiego i inne szkice z Osieka…; Tak bym znów coś namalował ze stawów! (…) Wyobrażam sobie jak tam 
w Osieku i Łękach musi być pięknie w epoce kwitnięcia bzów…; Myślę ciągle o Osieku i o tych polskich lagunach, które przez tyle lat 
inspirowały moją sztukę…; Tak chciałbym zobaczyć kochane osieckie stawy, które tu ciągle choć w pamięci obmalowuję… (Listy Fałata 
do Rudzińskiej z lat 1921–1929, cyt. za: T. Dudek Bujarek, Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 158). 
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13
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory 
na Polesiu)

Portret męski, 16 X 1931 r. 

pastel, papier; 65,3 × 50,3 cm
sygn. i opisany p. d.: NP / 8m / 16/X / 
Witkacy / 1931 / (T.E.);
po konserwacji

Wieloletni depozyt w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie (od 1961 r. ).

Opisywany:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. 
Katalog dzieł malarskich, oprac. 
Irena Jakimowicz przy współpracy Anny 
Żakiewicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 
1990, s. 123, poz. 1540.

Pochodzenie:
Kolekcja Jana Leszczyńskiego
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 90 000 – 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.

Prezentowany na aukcji Portret mężczyzny Stanisława I. Witkiewicza pochodzi z kolekcji 
Jana Leszczyńskiego, należącego do grona najbliższych uczniów i przyjaciół Witkacego. 
Młodszy od niego 20 lat, ziemianin, po wojnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 
ważnej rozprawy o filozofii Witkiewicza Filozof metafizycznego niepokoju. Prowadzone na 
przestrzeni kilkunastu lat „rozmowy istotne" (głównie w czasie pobytów Leszczyńskiego 
w Zakopanem) zaowocowały wspólną z Witkacym pracą filozoficzną zatytułowaną Spór 
o monadyzm. Dwugłos polemiczny. To Leszczyński uratował przed niechybnym zniszczeniem 
w powstaniu warszawskim pozostałą resztkę rękopisów Witkacego (wydobywając je z piwnicy 
domu, w którym mieszkała w Warszawie żona Witkacego). Łączyła też Leszczyńskiego 
z Witkacym, oprócz długich rozmów i wymiany myśli filozoficznej, również miłość do tej 
samej kobiety Janiny Inki Turowskiej, co sam Witkiewicz sportretował w swojej ostatniej 
powieści Jedyne wyjście. 
 W swoim wspomnieniu o Witkiewiczu Leszczyński pisał: „Poza bliskim stosunkiem 
przyjaźni właśnie ta dziedzina [filozofia] łączyła mnie z Witkiewiczem najbliżej i najsilniej. 
Toteż kilkanaście lat bliskiego współżycia stało zawsze pod znakiem filozoficznych zmagań 
- nieustającej polemiki, bardzo intensywnej i nieraz nawet gwałtownej". 
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14
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Portret panny Stanisławy

kredka, papier, 59 × 39 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Józef Mehoffer
na odwrocie autorski napis: Stanisława 
Baudzierzówna (?)

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

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

15
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Duet przy pianinie, 1941 r.

ołówek, papier, 25 × 35 cm
sygn. i dat. w l. d. wraz z dedykacją: 
Stanisławowi Schwarcowi/na pamiątkę/
duetów podczas wojny r.1941/8/5.Józef 
Mehoffer

Sportretowany to Stanisław Schwarc wraz 
z Wandą Lataczową. Inne ujęcie tego ka-
meralnego koncertu znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Stanisław Schwarc śpiewający przy akom-
paniamencie Wandy Lataczowej.
Prezentowany rysunek był pierwowzorem do 
późniejszej grafiki Mehoffera „Lekcja muzyki, 
litografia, papier, 22,5 × 29 cm (w świetle 
passe-partout) (repr. Grafika Artystyczna. 
Sztuka Dawna, [kat. auk], 30.10.2019, p.4

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Józef Mehoffer, Stanisław Schwarz śpiewający przy akompaniamen-
cie Wandy Lataczowej, 1941 r. grafika, papier, (zbiory Biblioteki  
Uniwersytetu Jagiellońskiego) (źródło) https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/
publication/1051/edition/146932



3736 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

16
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Portret Konstantego Laszczki, 
1922 r.

litografia kredką, papier, 24 × 18 cm 
w świetle oprawy
sygn. z płyty: l.d.: LWyczół

Praca pochodzi z albumu Hieronima 
Wildera „Grafika: Drzeworyt, miedzioryt, 
litografja: Wskazówki dla bibljotekarzy 
i miłośników sztuki» wydanej we Lwowie 
przez Księgarnię Wydawniczą H. Altenber-
ga w 1922 roku

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

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

17
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret Józefa Andrzeja Teslara

węgiel, kredka, papier, 35 × 35 cm
sygn. oraz dedykacja l. d.: Drogiemu 
A.Teslarowi/w dowód (…) przyjaźni/leopo. 
Gottlieb

Reprodukowany:
Leopold Gottlieb (1879–1934) Galeria 
Wejman, Warszawa

Józef Andrzej Teslar (1889–1961), 
majorz Wojska Polskiego, poeta, publi-
cysta, krytyk sztuki i tłumacz. Przyjaciel 
i kompan legionowy Leopolda Gottlieba.

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

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku lat 
20. malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje stawały się 
coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi odcieniami 
szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi rysami 
twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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18
Michał Ichnowski
(1857 Radom – 1915 Kraków)

Dziewczyna ze skrzypcami

pastel, papier; 43 × 58,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: M.Ichnowski

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

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

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

19
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Kopciuszek, 1925 r.

pastel, papier, 63 × 48 cm  
w świetle ramy
sygn. w p. g.: F.M.Wygrzywalski/Kopciu-
szek 1925

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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20
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Odpoczynek podczas orki

pastel, płyta, 70 × 104 cm  
sygn. p. d.: (sygnatura słabo widoczna) 
na odwrocie fragment nalepki z wystawy 
w TPSP we Lwowie (?)

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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21
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Szkic młodego mężczyzny, 
stojącego z rękoma 
w kieszeniach

ołówek, papier, 16,1 × 10,4 cm
Na odwrocie odręczne zapiski autorskie 
(ołówkiem)

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 400 – 600 zł

22
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Siedzący na stołku chłopiec 
okryty peleryną z kapeluszem  
na głowie

ołówek; papier, 16,1 × 10,4 cm

Praca pochodzi ze szkicownika artysty  
(nr kartki 27)

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 400 – 600 zł

23
Teofil Kwiatkowski
(1809 Pułtusk – 1891 Avallon)

Portret mężczyzny, 1841 r.

technika mieszana, papier, 
37,5 × 28,5 cm
sygn. i dat. l.d.: T.Kwiatkowski/1841

cena wywoławcza: 9 800 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz i rysownik doby romantyzmy. W latach 1825–1830 studiował malarstwo w Oddziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u Antoniego Brodowskiego i Antoniego Blanka. 
Po upadku powstania listopadowego wyemigrował do Francji. W Paryżu kontynuował studia 
w pracowniach Leona Cognieta, Armanda Toussainta, Pierre'a Santiesa i Jean-Louis Dulon-
ga. Często odwiedzał Luwr, gdzie kopiował dzieła mistrzów. Utrzymywał bliskie kontakty 
z polskim środowiskiem emigracyjnym nad Sekwaną, m.in. z rodziną ks. Czartoryskich, 
Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Teofilem Lenartowiczem czy 
z Fryderykiem Chopinem, z którym połączyłem go serdeczna i dozgonna przyjaźń. Malarz 
uchodził za znakomitego portrecistę Chopina; towarzyszył kompozytorowi aż do ostatnich 
chwil, uwieczniając je w obrazach, rysunkach i akwarelach z cyklu „Ostatnie chwile Chopina” 
czy „Chopin na łożu śmierci”.  Od 1839 roku wystawiał na Salonie paryskim. Duże uznanie 
zdobył nastrojowymi pejzażami tworzonymi w Normandii, w Prowansji (głównie w okolicach 
Avinionu) oraz w Burgundii, zwłaszcza w okolicach Avallon, gdzie znajdowała się posiadłość 
jego żony Marie Caroline Jordan. Często przedstawiał widoki portów, nadbrzeży, żaglowców, 
łodzi, rybaków przy pracy. Przez całą twórczość uprawiał malarstwo olejne, akwarelowe 
i rysunek. Szczególne mistrzostwo zdobył w akwarelowych portretach, pejzażach czy scenach 
rodzajowych, patriotycznych i alegorycznych.
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24
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Na wyścigach

akwarela, papier, 18,5 × 27,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: E. Geppert

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 3 400 – 4 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20. XX w. przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz 
we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył 
dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały 
tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.

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

25
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Na plaży

akwarela, papier, 23,7 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: Rafał Malczewski

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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26
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Balustrady Zwingeru i widok 
na zamek książąt saksoński 
w Dreźnie, ok 1903

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

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

27
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Widok na port i Torre Apponale 
w Riva del Garda, ok. 1907

ołówek, papier, 15 × 19 cm 
w świetle passe-partout
w l.d.: Riva

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium 
kontynuował naukę w Paryżu. Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej 
Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej.
 Kamocki był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji 
i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im 
wierny do końca swojego życia. Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. 
 W pierwszym okresie twórczości (1900-15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując efekt konkretnej materialnej 
powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym 
napięciu walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. W późniejszym okresie farba kładziona 
była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, nadając obrazom matową powierzchnię.

28
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Wenecja

ołówek, papier, 22 × 27 cm,  
sygn. monogramem  
wiązanym l.d.: WW

na odwrocie faksymile podpisu 
artysty i numer 005083

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

29
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Ulica z palmami

ołówek, papier, 22 × 28 cm, sygn. 
monogramem wiązanym p. d.: WW

na odwrocie stempel: ZE ZBIORU 
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. DOM 

ARTYSTY z faksymile artysty pośrod-
ku: WW; poniżej nr 005164

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

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. 
udał się w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla 
dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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30
Roman Kochanowski
(1857 Kraków – 1945 Freising 
w Bawarii)

Pejzaż

węgiel, papier, 17 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: R.K.

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

Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw w prywatnej pracowni M. Cer-
cha, a następnie, w latach 1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza 
i H. Grabińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. 
W 1881 r. przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków 
i  bywał w poznańskiem, odbył też podroż po Galicji i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki 
tamtejszych miast, składające się na album wydany w 1898 r. w Wiedniu. Należał do 
monachijskich ugrupowań artystycznych Kunstverein i prestiżowego Union Internationale 
des Beaux Arts we Francji. Kunstlergenossenschaft. Kochanowski malował głownie pejzaże, 
niemal zawsze wzbogacane ludzką postacią. Motywy dla swoich prac znajdował przede 
wszystkim w nadwiślańskim krajobrazie z okolic Krakowa. Chętnie posługiwał się węglem, 
kredką, ołówkiem czy tuszem, tworząc nastrojowe, monochromatyczne przedstawienia. Był 
mistrzem małej formy. Sporadycznie malował również kwiaty i studia portretowe. Brał udział 
w międzynarodowych wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium, Berlinie i Londynie, ale 
także w wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.

31
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Konie

akwarela, tusz, papier, 14,5 × 17 cm 
w passe-partout
w p. d.: JMalczewski
na odwrocie okrągła pieczęć Marii 
Malczewskiej z napisem wokół:
ZE ZBIORÓW MARII MALCZEWSKIEJ

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości 
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską 
poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie 
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne 
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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32
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół św. Jana Chrzciciela, 
przed 1939 r.

akwarela, papier, 33 × 23 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

33
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Starówka warszawska

akwarela, papier, 24 × 34 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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34
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Zwózka, 1919 r.

akwarela, gwasz, tektura, 35 × 50,5 cm
sygn. i dat. p.d.: S Jaxa/1919
na odwrocie pieczęć autorska z tytułem 
pracy oraz adresem zamieszkania artysty

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

35
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Gdynia Łuszczarnia, (Hala 
i Chłodnia w gdyńskim porcie) 
1939 r.

gwasz, akwarela, tektura, 
33,5 × 48,5 cm w świetle passe-partout
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: S. Jaxa/1939

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 9 000 –12 000 zł

Widok na Molo Rybackie portu gdyńskiego z podgórza Kamiennej 
Góry. Widoczne budynki to Hala Rybna i Chłodnia Rybna. Obraz 
stanowi cenną dokumentację dawnej zabudowy portu, został 
jednak błędnie zatytułowany przez autora. Kamień węgielny pod 
budowę parterowej Chłodni Rybnej położony został w roku 1930. 
Należała ona do całego, bardzo nowoczesnego jak na owe czasy, 
kompleksu chłodniczego, wzniesionego przy Nabrzeżu Angielskim 
na Molo Rybackim. Budynek Chłodni składał się z trzech części, 
dwóch jednokondygnacyjnych i jednej trzykondygnacyjnej. Cha-
rakterystyczna biała budowla to Hala Rybna. Zarówno ona, jak 
i Chłodnia Rybna zostały w znacznym stopniu zniszczone podczas 
okupacji w 1945 r i odbudowane po wojnie.

Port morski w Gdyni. Widok z góry na statek pasażerski stojący w porcie 
i na budynek chłodni rybnej, 1933 r.
Zbiory: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Sygnatura: 1-G-4828
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36
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Trzy gracje, 1945 r.

tusz, ołówek, kredka, papier, 
17,5 × 21,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 24/V HW (mono-

gram wiązany) 45 Jaffa
na odwrocie ołówkiem: Palestyna/

HW (monogram wiązany)

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

37
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Brat Franciszkanin Kanadyjczyk, 
1942 r.

tusz, papier, 23,2 × 16 cm
sygn. i dat. u dołu: 19 WH (monogram 
wiązany) 42 listopad/Góra Tabor
na odwrocie opisany ołówkiem: 
Palestyna/Góra Tabor/Brat Franciszkanin/
Kanadyjczyk/(nieczytelnie); poniżej: Brat 
Franciszkanin Canadjczyk

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

38
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, 1946 r.

ołówek, papier, 19,5 × 15 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: 11/VIII/HW (monogram 
wiązany) 46/Autoportret

Do pracy dołączone potwierdzenie 
autentyczności z 2019 r. Wacława 
Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego 
przyjaciela Wlastimila i jego spadkobiercę 
w Szklarskiej Porębie. Przez ponad 50 lat 
Jędrzejczak prowadził muzeum artysty 
w jego domu we Wlastimilówce.

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

39
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret kobiety, 1961 r.

ołówek, papier, 21 × 17 cm
sygn. i dat. l. d.: Adria (?)12/III1961/WH  

(monogram wiązany)

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

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana 
Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował w Paryżu 
w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego 
malarza i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi 
praca zatytułowana Spowiedź, która została wystawiona w 1906 
roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie zmieniał 
miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie 
kontynuował tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie 
portrety oraz sceny o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości 
oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty utrzymane są 
w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają 
głębię ekspresji przedstawienia.
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40
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż z wiatrakiem

akwarela, ołówek, papier, 38 × 53 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. l. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 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. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. 
 Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną 
była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie 
pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny 
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów 
koncentracyjnych.

41
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Zatoka, 1957 r.

akwarela, papier; 32 × 50 cm
sygn. l. d.: Hayden/57

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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42
Fryderyk Pautsch 
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Nowy Zagórz, 1915 r.

akwarela, papier, 19 × 29 cm 
w świetle passe-patout
sygn. i opisana w l.g.: Nowy Zagórz (…) 
1915/Bahnhof FPautsch

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-
kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego 
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną 
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.

43
Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1944 Auschwitz)

W parku

akwarela, papier, 42 × 31 cm,
sygn. l. d.: Ascher

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 – 3 400 zł

Zajmował się malarstwem oraz architekturą. Był kuzynem Romana Kramsztyka. Studiował 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz architekturę w Warszawskim Instytucie Poli-
technicznym i później w Technische Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu. Po ukończeniu 
studiów w 1909 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie pracował m.in nad rekonstrukcją zamku 
na Wawelu. W 1914-1918 był architektem w Warszawie i we Lwowie. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920. Od 1925 przebywał we Francji. Osiadł w La Ciotat, jednej 
z popularnych po wojnie miejscowości na Południu, często odwiedzanych przez malarzy. 
W tym samym roku La Ciotat odkryli dla siebie Kapiści, przybyli ledwie rok wcześniej do 
Paryża. Z Polaków przyjeżdżali tam Józef Pankiewicz, Felicjan Szczęsny Kowarski czy 
Eugeniusz Eibisch. Ascher malował pejzaże, martwe natury, akty i portrety o statycznej 
kompozycji, dekoracyjnym konturze i wyrafinowanej kolorystyce. W 1943, wraz z żoną, 
został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gurs we francuskich Pirenejach. 
Później zostali wywiezieni do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł w 1944 r. .
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44
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

litografia barwna, papier, 54 × 46 cm 
(zadruk), 68,5 × 48 cm w świetle ramy
opisany ołówkiem l.d.: 61/150,  
sygn. l.d.: Kisling (na płycie)
oraz w p. d.: sucha pieczęć: ATELIER/
KISLING wraz z dopisanym ręcznie: Jean 
Kisling (syn artysty)

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

45
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Bukiet kwiatów

litografia, papier, 62 × 48 cm  
w świetle passe-partout
opisany ołówkiem l.d.: XXIX/L
oraz w p. d.: sucha pieczęć: ATELIER/
KISLING wraz z dopisanym ręcznie: Jean 
Kisling (syn artysty)

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

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 1907–1911 
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. Zaraz po 
studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na swej 
artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak na 
przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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47
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura z rybami

litografia barwna, papier, 51,5 × 63 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Kisling u dołu ołów-
kiem 110/150 oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

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

46
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty w białym wazonie

litografia, papier, 56,5 × 41, 5 cm 
(zadruk), 68,5 × 49 cm  
w świetle passe-partout
l.d.: XXIV/L, sygn. p.d.: Jean Kisling  
na pieczęci ATELIER |KISLING

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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48
Jacques Gotko
(1899 Odessa – 1944 Auschwitz)

Wioska, 1927 r.

akwarela, tusz, papier, 35 × 25 cm
sygn. p. d: J.Gotko/27

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. W 1905 roku rodzina artysty, z obawy na pogrom ludności 
żydowskiej w Rosji, wyjechała do Paryża. Jego ojciec, pracownik fabryki, zmarł osiem lat 
później w 1913 roku, zostawiając wdowę i dwoje małych dzieci w ciężkiej sytuacji finansowej. 
Pomimo zaistniałej sytuacji, Gotko rozpoczął studia architektury i scenografii w École des Be-
aux Arts. Pracował na planach filmowych jako projektant scenografii. Jednocześnie zajmował 
się malarstwem. Swoje obrazy wystawiał na Salonie Niezależnych, Salonie Jesiennym oraz 
w innych słynnych i prestiżowych paryskich galeriach. W 1935 roku Gotko wyprowadził się 
z Paryża do małego miasteczka Charente, całkowicie skupiając się na malarstwie. W 1939 
roku w kwietniu miała miejsce wystawa prac artysty, która jednocześnie była jego ostatnią. 
W 1941 roku Gotko został aresztowany i przewieziony do obozu w Compiègne. Jego 
pracownia wraz ze wszystkimi pracami została zniszczona. Gotko przebywając w obozie 
nie porzucił swojej wielkiej pasji. Malował akwarele oraz tworzył również liczne rysunki 
i grafiki. W 1942 roku został przewieziony do obozu w Drancy, a następnie w 1943 roku 
do Auschwitz, gdzie zmarł na tyfus w 1944 roku. Część ocalałych prac z okresu twórczości 
w obozach została przekazana przez przyjaciół artysty Isisa Kischkę i Georges'a Wellersa 
do zbiorów Muzeum Bojowników Getta w Izraelu. Natomiast w zbiorach paryskiego Musée 
d'Histoire Contemporaine znajdują się przedwojenne prace artysty.

49
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Stela religijna, 1951 r.

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

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

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section  d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20.  były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów. 
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50
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Etna

akwarela, gwasz, papier, 16,5 × 24 cm 
w świetle ramy
sygn: l. d.: B.RYCHTER- JANOWSKA

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

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

51
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Port w Audierne

gwasz, akwarela ołówek, papier, 
36 × 51 cm
sygn. p.d.: J.Rubczak

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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52
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Kanał piński na Polesiu, 1899 r.

sucha igła, papier, 13,9 × 19,7 cm 
(odcisk płyty), 24 × 30,5 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. na płycie p. d.:  
Pankiewicz 1899

Grafika opisana i reprodukowana:
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście 
w 140. rocznicę urodzin, [kat. wystawy], 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2006, s. 284, il. 11A.

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

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających na 
przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod 
kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu.  W 1889 r. 
udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy 
w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne lata przyniosły 
fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, odwiedzając 
Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został profesorem ASP 
w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20. zainicjował nurt polskiego 
koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. W 1923 r. wznowił 
działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując grupie malarzy i grafików, 
skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią krakowskiej uczelni 
w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia koloru, z którym 
nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, szczególnie 
kubizmu i fowizmu. W latach 20. artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu malarskiego. 
Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował gradacje walorów, 
formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził do tonów oliwkowej 
zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował wówczas chętnie martwe 
natury o walorach dekoracyjnych.

53
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Uliczka w Chartres, około 1903 r.

akwaforta, sucha igła, papier, 
23,5 × 10,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p.d. ołówkiem (pod ryciną): pankie-
wicz, na płycie l.d. napis: Chartes
na odwrociu przeniesiona z dawnej 
oprawy nalepka: T.Zarębski/Warszawa/
Marszałkowska 119/Tel. 543–89

Grafika opisana i reprodukowana:
Józef Pankiewicz, Życie i dzieło. Artyście 
w 140. rocznicę urodzin, [kat. wystawy], 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 
Warszawa 2006, s. 302, poz. 44.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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54
Florian Cynk
(1838 Kraków – 1912)

Długosz z synami Kazimierza 
Jagiellończyka

akwarela, papier, 26 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Fl.Cynk

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Wojciecha Stattlera i Władysława 
Łuszczkiewicza. Studia kontynuował na Akademii w Dreźnie (1862–1863) i Monachium 
(1863–1867). W roku 1877 został powołany na profesora rysunku w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Do grona jego uczniów należeli: Stanisław Filipkiewicz, Alfons Karpiński, Józef 
Rapacki, Wojciech Weiss czy Stanisław Wyspiański. Pozostawał pod wpływem Jana Matejki 
z którym łączyła go bliska przyjaźń i którego był bliskim współpracownikiem. Wykonywał 
rysunki przedstawiające jego obrazy, które służyły potem do wykonania drzeworytniczych 
ilustracji publikowanych w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Kłosach”. Pomagał też w wykreślaniu 
widoków perspektywicznych na największych obrazach Matejki. Malował obrazy historyczne 
i religijne oraz portrety. Najchętniej podejmował tematy z okresu panowania Jagiellonów 
W roku 1886 został dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
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55
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Posłaniec z listem, 1895 r.

akwarela, gwasz, papier, 25,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: F.KOSTR./95

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

W l. 1844-49 uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. 
Chrystiana Breslauera, Aleksandra Kolulara oraz Jana Feliksa Piwowarskiego, który to 
wpłynął na styl Kostrzewskiego w młodości. Podczas nauki przyjaźnił się m. in. z Wojcie-
chem Gersonem czy Józefem Brodowskim, z którymi długo utrzymywał kontakt, także po 
ukończeniu studiów, razem malując i poszukując twórczych inspiracji. Artysta w l. 1850–60 
wykonał ok. 200 akwarel i rysunków ze scenami rodzajowymi Warszawy. W tym czasie 
zaczął malował w stylu starych mistrzów holenderskich, do czego przyczyniła się podróż 
w 1856 r. na zachód Europy, gdzie zwiedził m.in. Drezno, Berlin, Wiedeń i Paryż. Pracował 
jako nauczyciel rysunku, także w Szkole Rysunku i Malarstwa Marii Łubieńskiej. Publikował 
satyryczne rysunki w wielu czasopismach, np. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, 
„Kłosach” oraz tworzył ilustracje do utworów literackich. Wystawiał w krakowskim i lwowskim 
TPSP, TZPR, Salonie Aleksandra Krywulta, Salonie Artystycznym itp. Kostrzewski często 
ukazywał życie warszawskiego ludu zmagającego się z biedą i niesprawiedliwością społeczną. 
Nierzadko w twórczości krytykował przywary i zacofanie społeczeństwa. Był też doskonałym 
pejzażystą, z wyczuciem światła, koloru oraz świetną kompozycją.

56
Leopold Loeffler
(Rzeszów 1827 – 1898 Kraków)

We wnętrzu

akwarela, papier, 14,5 × 11,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l.d.: L.Loeffler

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego ucząc się jednocześnie 
malarstwa. W latach 1845–50 uczył się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych u F. G. Wald-
müllera, później również w Paryżu oraz w Monachium. Od 1866 r. mieszkał przez 10 lat 
w Wiedniu, był członkiem tamtejszej ASP, w stolicy CK zawarł znajomości z polskimi artystami 
tam się kształcącymi m.in. Juliuszem Kossakiem czy Arturem Grottgierem, malował m. in. 
dla cesarza, a także książąt Esterhazego i Ausperga. Często wyjeżdżał do kraju odwiedzając 
Lwów, Kraków i Radymno, w którym spędzał swoje lata młodości. Po powrocie do kraju 
w latach 1877–97 był z polecenia Jana Matejki profesorem w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych. Do grona jego uczniów należeli m. in. Zdzisław Jasiński, Wojciech Weiss, Wincenty 
Wodzinowski i Stanisław Wyspiański. W twórczości Loefflera wyróżnia się dwie główne 
tematyki. Pierwsza to prace historyczno-rodzajowe, wielopostaciowe obrazy w których ze 
znawstwem eksponował szczegóły stylowych wnętrz i strojów. Drugi nurt to obrazy czysto 
rodzajowe – kilkupostaciowe sceny z życia mieszczan, dzieci czy mieszkańców wsi.
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58
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret kobiety, 1940 r.

pastel, papier, 43 × 36 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. z prawej strony:  
akarpiński/“940”/VIII

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

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

57
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Łuk Triumfalny na Place du 
Carrousel w Paryżu, 1947 r.

ołówek, akwarela, papier; 
28,5 × 46,5 cm w świetle passe-partout,
sygn., dat. i opisany ołówkiem p. d.: Jan 
Cybis 1947 r/Paryż, Place du Carrousel, 
na odwrocie naklejka: WYSTAWY ZBIO-
ROWE/MUZEUM WIELKOPOLSKIEGO 
W POZNANIU/JAN CYBIS/17.III-8.IV 
1948.

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. Po wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą. 
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59
Henryk Berlewi 
(1894 Warszawa - 1967 Paryż  

Siedzący Żyd, przed 1939 r.

ołówek, papier, 25 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Berlewi

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 5 500 – 6 000 zł

Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę kontynuował 
w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École des Arts 
Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, gdzie uczył 
się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse Artistique 
Française, a także Association Internationale des Critiques d'Art (AICA). W latach 1922–23 
przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz suprematyzmu. 
Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której zawarł teorię 
malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzedmiotowego. 
Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach figuralnych. 
Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku. nowy etap 
w twórczości Berlewiego.

60
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Portret dziewczyny

akwarela, papier, 31 × 25 cm  
w świetle passe-partout
sygn. śr.p. ołówkiem: AAugustynowicz

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki 
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollosy’ego w Monachium. 
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. 
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. 
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego 
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głownie akwarelą. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak 
również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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62
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Hanusia, 1925 r.

tusz, akwarela, papier czerpany; 
28 × 37,5 cm
sygn. monogramem wiązanym p.d.: WW
na odwrocie: stempel owalny z napisem: 
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY (w środku fak-
symile mon. autorskiego), niżej numer ze 
spuścizny artysty: 001450; niżej opisany: 
Nice Lantern – Hanusia 1925

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

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

61
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Pejzaż z drzewem

akwarela, papier, 47,5 × 32,5 cm 
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. 
Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie 
zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.
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63
Kasper 
Pochwalski
(1899 Kraków – 
1971 tamże)

Akt, 1941 r. 

sangwina, papier, 
21 × 34 cm
na odwrocie 
pieczątka: KASPER 
POCHWALSKI/
Artysta malarz/
Kraków, Smoleńsk 
26 powyżej 1941 
(długopisem)

cena wywoławcza: 
350 zł •
estymacja: 
500 – 900 zł

65
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akt siedzącej

ołówek, papier, 34 × 21 cm
sygn. pośrodku u dołu: Kasper Pochwalski

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 500 – 900 zł

Syn Władysława Pochwalskiego. W latach 1918-21 studiował w krakowskiej ASP u J.Me-
hoffera. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie uczył się malarstwa w Akademie Ranson pod 
kierunkiem nabisty – Maurice Denisa. W swoich obrazach nawiązywał do młodopolskiej 
tradycji szkoły krakowskiej. Był twórcą realizującym własne subiektywne wizje, które 
wyznaczyły ostrą granicę między nim a resztą ówczesnego pokolenia malarzy. Był biegłym 
rysownikiem, dobrym portrecistą a także pejzażystą. Tworzył symboliczne kompozycje 
zawierające wątki literackie.

64
Kasper 
Pochwalski
(1899 Kraków – 
1971 tamże)

Akt leżącej, 
1941 r.

ołówek, papier, 
21 × 33,7 cm  
sygn. i dat. p.d.: 
Kasper/Pochwal-
ski/1941

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

Studium stojącego ułana, 1894 r.

ołówek, papier, 19 × 15 cm 
w świetle passe-partout
dat. p.d.: 6/II 94

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 600 – 800 zł

67
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Stojący ułan i szkice popiersia 
kobiety, 1894 (?)

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

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 600 – 800 zł

68
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

W pracowni lekcja rysunku, 
ok. 1895

węgiel, papier, 35,5 × 25,5 cm 
w świetle oprawy

Wczesna praca artysty, powstała 
w trakcie jego studiów w krakowskiej SSP 

(1891–1900)

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 800 zł

69
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Autoportret ze szkicownikiem

ołówek, papier, 32,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

Syn Władysława Pochwalskiego. W latach 1918–21 
studiował w krakowskiej ASP u J.Mehoffera. W 1923 r. 
wyjechał do Paryża, gdzie uczył się malarstwa w Akademie 
Ranson pod kierunkiem nabisty - Maurice Denisa. W swo-
ich obrazach nawiązywał do młodopolskiej tradycji szkoły 
krakowskiej. Był twórcą realizującym własne subiektywne 
wizje, które wyznaczyły ostrą granicę między nim a resztą 
ówczesnego pokolenia malarzy. Był biegłym rysownikiem, 
dobrym portrecistą a także pejzażystą. Tworzył symboliczne 
kompozycje zawierające wątki literackie.
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70
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 2007)

Akt

ołówek, papier, 29,5 × 20,9 cm

Praca pochodzi ze spuścizny artysty.

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 500 – 800 zł

71
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Studium aktów

ołówek, papier, 
29,5 × 20,9 cm

Praca pochodzi ze spuścizny 
artysty.

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 500 – 800 zł

72
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt, 1936 r.

ołówek, papier, 28,5 × 42,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Berlewi 36
na odwrociu pieczęć „Atelier Berlewi”

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

73
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt

ołówek, papier, 30,4 × 22,5 cm
sygn. monogramem wiązanym p.d.: WW
na odwrocie stempel: ZE ZBIORU DZIEŁ 
WOJCIECHA WEISSA. DOM ARTYSTY 
z faksymile artysty pośrodku: WW; poniżej 
nr 004118

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

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

Studia malarskie odbył w krakow-
skiej a następnie w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
uzyskał w 1951. Był wykładowcą, 
a później, a latach 1969–1972 
dziekanem wydziału malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. W swojej twórczości Maciąg 
malował pejzaże, sceny rodzajowe 
z przedstawieniem scen z polowań, 
sann, sceny batalistyczne, histo-
ryczne. Ulubionym tematem artysty 
stały się konie. Swoje prace artysta 
prezentował na wielu indywidual-
nych ora zbiorowych wystawach, 
zarówno w Polsce jak i za granicą 
(w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Holandii, Danii, Kana-
dzie i USA). Był również autorem 
projektów znaczków pocztowych, 
gobelinów. Zajmował się również 
ilustracją książkową. 
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74
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Droga do lasu, 1887 r.

ołówek, papier naklejony na kartę szkicownika, 
10 × 14,4 cm (wymiar arkusza z rysunkiem), 
13,9 × 20,5 cm (wymiar karty szkicownika)
opis autorski wraz z sygn. i datą z prawej u dołu: pieniński 
1887/Droga do lasu – TRybko (ołówkiem); nr p. g.: 26 
(ołówkiem na karcie szkicownika)

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 700 – 800 zł

76
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Roman Konopka przyjaciel Kolberga, 1880 r.  (?)

ołówek, kredka, papier naklejony na kartkę ze szkicow-
nika: 18,5 × 13,3 cm (wymiar arkusza z rysunkiem), 
20,5 × 13,9 cm (wymiar karty szkicownika)

sygn. p. d.: Modlnica/TRybkowski 80 (?) opisany u góry: 
Roman Konopka przyjaciel Kolberga/i poeta właściciel wsi 
(...) – nieczytelnie

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 700 – 800 zł

75
Tadeusz Rybkowski

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Żyd, 1884 r.

ołówek, papier naklejony na kartkę ze 
szkicownika, 15,7 × 9,2 cm (wymiar 

arkusza z rysunkiem), 20,5 × 13,9 cm 
(wymiar karty szkicownika)

sygn. i dat l. d.: Halicz/1884/TRybkowski

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 700 – 800 zł

78
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007 Gulczewo)

Koń

ołówek, papier, 14 × 25,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł •
estymacja: 300 – 500 zł

77
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 2007 
Gulczewo)

Jeździec

tusz, papier, 18,8 × 15 cm
sygn. p. d.: Wyk. L.M

cena wywoławcza: 150 zł •
estymacja: 300 – 500 zł

79
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 2007 Gulczewo)

Jeleń

ołówek, papier, 15,7 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł •
estymacja: 300 – 500 zł

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

Studia malarskie odbył w krakowskiej 
a następnie w warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał 
w 1951. Był wykładowcą, a później, 
a latach 1969–1972 dziekanem 
wydziału malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W swojej 
twórczości Maciąg malował pejzaże, 
sceny rodzajowe z przedstawieniem 
scen z polowań, sann, sceny bata-
listyczne, historyczne. Ulubionym 
tematem artysty stały się konie. 
Swoje prace artysta prezentował na 
wielu indywidualnych ora zbiorowych 
wystawach, zarówno w Polsce jak 
i za granicą (w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Danii, 
Kanadzie i USA). Był również 
autorem projektów znaczków pocz-
towych, gobelinów. Zajmował się 
również ilustracją książkową. 
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80
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice – 
1953 Kraków)

Panorama 
z kościołem, 
1949 r.

ołówek, papier, 
11,3 × 15,2 cm
dat. l.d.: 4/8 49 
JP; w p.g: napis 
nieczytelny

cena wywoławcza: 
200 zł •
estymacja: 
400 – 500 zł

81
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice – 
1953 Kraków)

Gdańsk. Kościół 
św. Trójcy, 
1949 r.

ołówek, papier, 
11,2 × 15,2 cm
dat. i sygn. l.d.: 
kość. św. Trójcy/
Gdańsk/6/XII 1949/
JPieniążek

cena wywoławcza: 
200 zł •
estymacja: 
400 – 500 zł

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

82
Józef Pieniążek

(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Widok na Kościół Mariacki 
w Krakowie, 1949 r.

ołówek, papier, 15,2 × 11,1 cm
dat. l.d.: 14/I 49.

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 400 – 500 zł

83
Józef Pieniążek 

(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Plac Mariacki w Krakowie, 1952 r.

ołówek, papier kremowy; 15,2 × 11 cm
dat. l.d.: 11/3 1952.

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 400 – 500 zł
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84
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty

pastel, papier, 21,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WW

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

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

85
Fiodor Stefanowicz-Różankowski  
(1891 Jełgawa – 1970 Bronxville)

Tancerka, 1925 r.

kredki, papier, 33,5 x 21,5 cm
sygn. p. d.: S.Różankowsky.25

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

Rosyjski malarz i grafik oraz ilustrator. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych 
w Moskwie. W 1912 roku rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Moskwie, skąd 
wyjechał w 1914 roku, by służyć jako oficer piechoty w armii rosyjskiej w czasie I wojny 
światowej. W 1920 r. zamieszkał w Poznaniu, gdzie wykonywał projekty okładek i ilustracje 
dla Wydawnictwa Polskiego Rudolfa Wegnera. Autor serii 17 akwareli przedstawiających 
najurokliwsze miejsca starówki toruńskiej, które w 1924 roku zostały wydane przez Polskie 
Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” jako seria pocztówek. Zachowały się również 
pocztówki z jego akwarelami ilustrującymi inne polskie miasta: Grudziądz i Poznań. W 1925 r. 
wyjechał do Paryża, gdzie podjął naukę u Esther Averill. Tam też był znany jako Rojan. 
Pracował dla paryskich gazet oraz projektował ilustracje do książek dla dziec. W 1941 r. 
przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. W 1952 roku napisał książkę The Great Big 
Animal Book. W 1956 roku odznaczony Medalem Caldecotta przez Związek Bibliotek 
Amerykańskich za ilustracje do książki Johna Langstaffa Frog Went A-Courtin.
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86
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zima nad Dunajcem

akwarela, papier, 28,5 × 42 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
opisany na odwrociu: 
Zima nad Dunajcem

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

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

87
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Przy ognisku, 1901 r.

akwarela, papier, 44,2 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p.d.: J. RAPACKI 1901

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a  kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta  powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą - w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte“.  Od roku 1907  na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“, „Biesiadą Literacką“.
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88
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Roztopy

gwasz, akwarela, papier, 23 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WKossak

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

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

89
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Zimowy zwiad

akwarela, papier, 48 × 67 cm 
w świetle oprawy
sygn. l.d.: S.Gibiński

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1908 roku w ASP w Krakowie, pod kierunkiem Juliana 
Fałata i Leona Wyczółkowskiego. Artysta pracował przede wszystkim w technice akwareli, 
która posługiwał się po mistrzowsku. Motywy jakie pojawiały się w jego twórczości, to pełne 
swojskiego klimatu sceny rodzajowe, ukazujące m.in. rybaków podczas połowu, myśliwych na 
łowach, czy ludzi zmierzających w kierunku kościoła. Z wielkim upodobaniem umiejscawiał 
owe sceny w zimowej scenerii. Gibiński przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Swoje obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na 
wystawie grupy Niezależnych.
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90
Wilhelm Schreuer
(1866 Wesel – 1933 Düsseldorf])

W portowej knapie

technika mieszana, papier naklejony  
na płótno, 50,8 × 72 cm
sygn. p.śr.: WS

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

Urodził się w Wesel, w regionie Niederrhein (Dolny Ren). W 1872 roku,  na krótko przed 
rozpoczęciem edukacji szkolnej, przeprowadził się wraz z rodzicami do Kolonii. Jego ojciec 
już od najmłodszych lat zachęcał syna do podejmowania prób malarskich. W 1884 roku 
Wilhelm Schreuer podjął studia na duesseldorfskiej Akademii Sztuk Pięknych  u  Heinricha  
Lauensteina, które następnie kontynuował  u Hugo Carola. W latach 1886–1890 pobierał 
nauki u Petera Jenssena, ówczesnego rektora duesseldorfskiej Akademii. Mając 33 lata 
poślubił Marię Pauly, córkę marszanda Leo Pauly. Schreuer już za życia odniósł artystyczny 
sukces. W 1913 roku Hamburskie Stowarzyszenie Artystów organizując wystawę, na której 
miano pokazać najważniejsze dzieła artystów  z czterech miast: Berlina, Hamburga i Mona-
chium oraz Düsseldorfu zaprosiło malarza do wzięcia udziału w niej. Prezentowane przez 
niego prace ukazywały szeroki wachlarz tematów takich, jak: wizerunki Renu w okolicach 
Kolonii, wspomnienia z Włoch i Bawarii, przedstawienia o tematyce muzycznej, sceny 
zaczerpnięte ze sztuki rokoka, a także  motywy z  repertuaru malarstwa holenderskiego. 
W  1906 roku  Wallraf-Richartz Museum zakupiło obraz pt. Tłusty  czwartek w Kolonii, który 
do dziś  jest prezentowany w Muzeum Miasta. Do lat 20. XX wieku brał udział w  dużych 
międzynarodowych wystawach sztuki w Düsseldorfie i Kolonii. Dzieła z tego okresu to m.in. 
Portret króla pruskiego Fryderyka II, Goethe u  Jacobinów w Dusseldorfie, Dziedziniec, Farma, 
Magdalena, Dworzec kolejowy. W 1934 roku, w rocznicę śmierci artysty, Stowarzyszenie 
Sztuki Nadrenii i Westfalii, zorganizowało  wystawę retrospektywną.

91
Arkadiusz Mucharski
(1853–1899)

Amazonka na koniu, 1882 r.

akwarela, gwasz, papier, 35 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Mucharski/1882 r.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Był muzykiem, rysownikiem ilustratorem i malarzem. W latach 1876–99 był głównym, 
obok Franciszka Kostrzewskiego, rysownikiem czasopisma Mucha, gdzie zamieszczał przede 
wszystkim rysunki humorystyczne i satyryczne oraz karykatury. Pracował w teatrze jako 
dekorator, zajmował się też ilustracjami książkowymi. Wystawiał głównie w Warszawie – 
w Salonie Krywulta i Salonie Artystycznym. Malował akwarele przedstawiające codzienne 
życie ówczesnej Warszawy oraz ludowe scenki rodzajowe
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92
Emile Hoeterickx
(1858 Bruksela – 1923 tamże)

Paryż w deszczu, 1882 r.

akwarela, papier, 23 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: Emile Hoeterickx Paris 1882

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 400 – 6 000 zł

Hoeterickx podjął studia na Akademii w Brukseli. Ujawniał talent zarówno w zakresie 
malarstwa jak i rzemiosła artystycznego. Początkowo malował dekoracje teatralne do 
przedstawień w Théâtre de la Monnaie w Brukseli i Teatru Miejskiego w Lille. Po ukończeniu 
studiów jakiś czas spędził w Paryżu. W 1880 roku założył z Juliaanem  Dillensem i Amédée 
Lynen Stowarzyszenie L’Essor (Rozkwit). Później mieszkał przez krótki czas w Londynie, 
Haarlemie, po czym wrócił do Brukseli. Regularnie pokazywał swoje prace na wystawach 
Stowarzyszenia L’Essor oraz Kręgu Akwarelistów z Brukseli. W 1890 roku został mianowany 
profesorem  Brukselskiej Szkoły Sztuk Użytkowych. Malował sceny rodzajowe, pejzaże i przede 
wszystkim weduty. Paryż, Londyn i Bruksela stały się głównym malarskim tematem artysty. 
Inspirowało go miasto z całą swą różnorodnością. Na jego płótnach pojawiały się  pikniki 
w parku, kawiarnie, targowiska zatłoczone bulwary, malowane szybko, lekko, wprawną 
ręką. Jego prace eksponowane są między innymi w Musée Wicar w Lille (Most w Londynie), 
w Muzeum w Abbeville (Sobotnie popołudnie w Londynie), oraz w Muzeum w Antwerpii 
(Murawa w parku Bois de la Cambre).

93
Jean-Jacques Francisque Garat
[1853 – ok. 1914]

Przed Luwrem

technika mieszana na papierze, 
32,5 × 24 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: FRANCIS GARAT

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Działający w Paryżu malarz, akwarelista, rysownik. Znany głównie z akwarelowych i olejnych 
przedstawień paryskiej architektury i zabytków. Do ulubionych tematów artysty należały 
ruchliwe ulice, parki i nocne życie paryskich kawiarni. I to właśnie sceny z paryskich ulic, 
poruszonych w deszczu lub we mgle, stanowią jego najbardziej poszukiwane i podziwiane 
dzieła. W 1898 roku  został członkiem Towarzystwa Artystów Francuskich.
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94
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa-1956 tamże)

Nad potokiem

akwarela, papier, 24,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T. Cieślewski

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 400 – 3 500 zł

Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. Następnie 
w latach 1895–1896 przebywał w Paryżu, gdzie studiował w Académie Vitti oraz u E. Aman-
-Jeana i R. Collina. Krótko studiował w Akademii w Rzymie. Mieszkał w Warszawie, gdzie 
aktywnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. W 1898 roku otrzymał srebrny 
medal za serię pocztówek z widokami Warszawy. Od 1906 był członkiem TZSP. Członek 
i współzałożyciel stowarzyszenia Sztuka i Rzemiosło; przynależał również do grupy Pro 
Arte. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, przede wszystkim tych warszawskich. 
Większość prac artysty została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. Przeważającym 
motywem w twórczości Cieślewskiego jest architektura Warszawy. Poza tym artysta sięgał 
po przedstawienia pejzaży, martwych natur; niekiedy malował również sceny figuralne 
i portrety. Najczęściej tworzył w technice akwareli.

95
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Ognisko przed domem

akwarela, papier, 23,5 × 17 cm 
w świetle oprawy
sygn. l.d.: Juliusz Holzmüller

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł 

Uczył się we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, gdzie uczęszczał na kurs malarstwa 
dekoracyjnego. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych u Jozefa Mehoffera, Floriana 
Cynka i Teodora Axentowicza. Mieszkał w Krakowie oraz we Lwowie, gdzie po Ii wojnie 
światowej nauczał rysunku w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Swoje prace Holzmuller 
wystawiał w Krakowie, Warszawie oraz Lwowie. Artysta przede wszystkim tworzył w technice 
akwareli i atramentowej. Był bardzo dobrym rysownikiem, pozostawił po sobie wiele szkicow. 
W swej tworczości podejmował liczne motywy, takie jak pejzaże oraz widoki miejskie. 
Podejmował także tematy batalistyki oraz scen rodzajowych. W jego kompozycjach często 
pojawiały się konie.
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96
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret japoński 

technika mieszana, płyta, 81 × 58 cm 
w św. oprawy
na odwrocie napis: Prof.Antoni Suchanek 
Gdynia Orłowa/Portret japoński z kolekcji 
wieloletniej lekarki/i znajomej malarza 
z Sopotu – Ireny Bołądź-Gutsch/do 
którego pozowała/pastel, papier na płycie, 
83 × 59 cm

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

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

97
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Orłowo, 1973 r.

pastel, papier, 21,5 × 31 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i opisany l. d.: Suchanek Orłowo 
1973 r.

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 500 – 4 500 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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98
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty

pastel, papier, płyta, 93 × 58 cm 
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: Suchanek

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

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

99
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Róże w wazonie, przed 1974 r.

akwarela, papier, 65 × 44,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie oprawy napis: W dniu Uro-
dzin/Kochanej Irence/Baranowski/1974

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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100
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdynia, 1928 r.

akwarela, papier, 24,5 × 63 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Mokwa Gdynia/1928

Wystawiany i reprodukowany:
Tureckie śluby Mariana Mokwy, 1 lipca 
– 31 sierpnia 2014, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku; [katalog] Wojciech Zmo-
rzyński, Tureckie śluby Mariana Mokwy,  
Gdańsk 2014, s. 71

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 13 000 – 17 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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101
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglowiec na morzu, 1922 r.

akwarela, papier, 12,5 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: 12/922 /Mokwa 
na odwrocie nalepka: Bazar KATOLICKI / 
ŁÓDŹ SIENKIEWICZA 49 / WYTWÓRNIA 
dewocjonalii

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 500 zł

102
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze, 1922 r.

akwarela, papier; 12 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: 20/922 /Mokwa 
na odwrocie nalepka: Bazar KATOLICKI / 
ŁÓDŹ SIENKIEWICZA 49 / WYTWÓRNIA 
dewocjonalii

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 500 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.
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103
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Tss Stefan Batory wpływający 
do portu w Gdyni

akwarela, papier, 37 × 54,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

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

104
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Nad morzem

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

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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105
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Na brzegu

akwarela, ołówek, papier, 
33,5 × 42,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna.

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). 
Widoki Sopotu 1945–1956. Wystawa 
od 8 do 31 grudnia 2016, Sopocki Dom 
Aukcyjny, Muzeum Sopotu, [kat wystawy] 
Sopot 2016 r., poz. 20, repr. na str.25.

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł

106
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Cyrk, 1951 r.

akwarela, papier, 43 × 50 cm 
sygn. i dat. l. d.: „Brzosko Władysław/51 
oraz p. d.: BrzoskoWładysław/1951

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna.

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki 
Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, [kat wystawy]2016 r., 
poz. 37, repr. na str. 36.

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł

107
Władysław Brzosko 

(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Nad brzegiem II

ołówek, papier, 26,5 × 37 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Kolekcja prywatna.

Wystawiany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki 

Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 

Muzeum Sopotu

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 600 – 1 000 zł

108
Władysław Brzosko 

(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Przy brzegu, 1950 r.

ołówek, papier, 25 × 34,7 cm
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/1950

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Kolekcja prywatna.

Wystawiany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki 

Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 

Muzeum Sopotu

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 600 – 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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109
Stefan Szmaj 

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Gdańsk. Widok ratusza, 1968 r.

ołówek, papier, 29 × 19,5 cm 
w l.d.: Gdańsk, sygn. p.d.: 

SZMAJ/10.11.68

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 600 – 1 000 zł

110
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Kościół Mariacki w Gdańsku, 
1962 r.

ołówek, papier, 32 × 23 cm 
sygn. p.d.: SZMAJ 62; na odwrocie 
autorski opis: Kościół Mariacki w Gdańsku 
MSzmaj 62/rys.ołówek

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 1 000 zł

111
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret Mariana Mokwy

kredka, papier, 18,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 600 – 1 000 zł

112
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Widok Gdańska

ołówek, papier, 16 × 23 cm
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 600 – 1 500 zł

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął 
studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło 
się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera 
w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha artystycz-
nego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął 
się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem szybko zaczął 
tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy plastyków Bunt oraz 
publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz. 
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113
Berthold Hellingrath 
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Długie Pobrzeże

akwaforta, papier, 16 × 21,5 cm  
(odcisk płyty), 19,5 × 29,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: BHellingrath

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

114
Berthold Hellingrath 
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Miasto uniwersyteckie, 
1911 r.

akwaforta, papier, 36 × 42 cm  
(odcisk płyty), 37 × 44 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem: 
B. Hellingrath 911

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 1 700 – 2 500 zł

117 
Józef Mikołaj Pochwalski 
(1888 Kraków – 1963 tamże)

Statek węglowy Bohun III

akwaforta, akwatinta barwna, papier, 
24,5 × 17,5 cm (odcisk płyty)

26,5 × 18 cm (arkusz w świetle oprawy); 
sygn. p. d.: Józef Pochwalski, ; l. d.: 

Statek Węglowy, Bohun III (ołówkiem)

cena wywoławcza: 650 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

115
Richard Adler 

(1907 Berlin – 1977 Düsseldorf)

Malbork

grafika barwna, papier, 19 × 27 cm 
(odcisk płyty), 24,5 × 31,5 cm 

w świetle passe-partout 
sygn. ołówkiem p. d.: R.Adler oraz 

opisany l. d.: Marienburg

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 800 zł

116
Moritz Wimmer 
(19–20 w.)

Gdańsk, Plac Dominikański

akwarela, papier, 13 × 17,5 cm
sygn. l.d.: MWimmer p.d.: Danzig 
Dominikanerplatz

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

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

Niemiecki malarz, ilustrator i grafik. W latach 1921–1925 pobierał nauki snycerstwa , w latach 1926–1929 studiował w berlińskiej 
Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums. W latach 1931–1936 terminował u Hansa Meida. Zasłynął głównie dzięki swoim grafikom 
z wedutami Berlina, Moguncji i Hamburga. 

Gdański malarz przełomu XIX i  XX wieku. Malował sentymentalne 
widoki Gdańska. Pracował w teatrze jako malarz – scenograf. Był również 
ilustratorem, projektował pocztówki z widokami Gdańska i Berlina. 

Studiował w Wiedniu a następnie 
w Monachium  (1912/13) u  Karla 
Marra. Przeniósł się do Wiednia gdzie 
miał swoją pracownię. W 1914 r. wrócił 
do Wiednia, a w latach  1920–1921 
przebywał w Poznaniu, a następnie 
zamieszkał na stałe w Krakowie. 
Pochwalski był wszechstronnie utalen-
towany, tworzył w różnych mediach 
i interesowały go wielorakie tematy. 
Malował portrety, a jego prace graficzne 
wykonane są głównie w technice 
miedziorytu, akwatinty i akwaforty 
i przedstawiają zabytki Krakowa. 
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121
Joseph Pressmane 

(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Pejzaż miejski

litografia autorska, 
48 × 35,5 cm (kompozycja), 

53 × 45 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JPressmane opisana u dołu: 

épreuved artiste (…) 

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

122
Władysław Serafin 

(1905 Kraków – 1988 tamże)

Kolumna Nelsona przy Trafalgar 
Square w Londynie, ok. 1965

pastel, papier, 47 × 36,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: W Serafin

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

118
Irena Hassenberg 
(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Kościół Madeleine w Paryżu

litografia, papier, 33 × 38 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Reno oraz 
numerowana l.d.: 57/100 PP III

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

120
Irena Hassenberg 
(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Bourse w Paryżu

litografia, papier, 31 × 41 cm  
w świetle passe-partout
opisana w l. d.: 57/100 PP VIII;  
p.d.:.d.: Reno 

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

119
Michel Adlen 

(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Widok pod mostem 
St. Michel w Paryżu

litografia, akwarela, papier, 
24 × 33,5 cm (w świetle passe-

-partout), opisana i sygnowana 
przy dolnej krawędzi: épreuve 

dartiste/Vue sous le Pont St. 
Michel/ Adlen/Paris

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

Studiowała w Warszawie a od 1907 r. mieszkała w Paryżu, gdzie wystawiała prace malarskie i litograficzne na: Salon d’Automne, Salon des 
Independants, Salon des Tuileries. Wystawiała też w Warszawie w TZSP oraz na wystawie artystów żydowskich. W twórczości Hassenberg 
dominują pejzaże, ożywione nieraz postaciami ludzkimi, często miejskie, jak motywy Paryża, innych miast francuskich, z Korsyki, Krymu. 

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

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. Artysta głównie 
przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. 
W jego twórczości nie zabrakło również martwych natur, 
widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał takie 
techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele. 
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123
Stanisław Rolicz 
(1913 Mandżuria – 1997 Sopot)

Historia żaglowca, 1947–1948 r. 

Teka 20 oryginalnych drzeworytów 
opisanych i sygnowanych przez artystę na 
każdym arkuszu. Teka nr 107
drzeworyt, papier, 9,2 × 12 cm (kompo-
zycja), 23 × 32 cm (wymiar arkusza)

Spis prac:
  1.  Budowa statku w Egipcie, ok. 2700 

lat p.n.e., 1948 
  2.  Statek z epoki kultury minojskiej, 

ok. 1600 p. n.e, 1947 
  3.  Egipski statek pl. 1500 lat przed Chr., 

1947 

  4.  Statek ludów Północy ok. 1200 lat 
p.n.e, 1948

  5. Łódź Wikingów ok. VIII w., 1947
  6.  Statek podług mozaiki na wieży 

w Pizie, 2 poł. XI w., 1947
  7.  Francuski statek Krzyżowców XII w., 

1947
  8.  Statek nordycki miasta Dover 1226 

podług stempla m.Dover, 1948
  9.  Statek posług stempla hrabiego Edwar-

da von Ruthland ok.1395, 1948
10.  Statek podług stempla miasta Boston 

ok. 1420, 1948
11.  Statki Karola Burgundzkiego, 1450 r., 

1948
12.  Statek Karola Burgundzkiego, 1450 r., 

1948 

13.  Statek Henryka VIII (…) ok. 1514, 
1948

14. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
15. Angielski okręt wojenny, 1520, 1948
16. Holenderski okręt barokowy, 1634 
17.  Holenderski okręt Kompanii Wschod-

nio-Indyjskiej 1647, 1948
18.  Angielski okręt lorda Nelsona „Victory”, 

1765, 1948
19.  Amerykański kliper herbaciany 1880, 

1948
20.  Polski statek szkolny „Dar Pomorza”, 

1948

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Grafik i pedagog. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i litewskiej Akademii Sztuki. Dyplom 
uzyskał w 1948 roku. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Po II wojnie światowej mieszkał w Gdyni. 
Wystawiał często w kraju i za granicą, m.in. na Biennale Grafiki w Krakowie (1960, 1964), Wystawa indywidualna w Sopocie w 1962 
roku. Pracował głównie w technikach metalowych i drzeworycie. Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu muzeów polskich, m.in. 
w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Ossolineum we Wrocławiu.
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I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 
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ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania 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 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 ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (24) SZTUKA DAWNA 

10 października (sobota) 2020, godz. 17.00 • Sopot • ul. Boh Monte Cassino 43

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

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

AUKCJA VARIA (38)
21 PAŹDZIERNIKA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Para kandelabrów empirowych, z głową Merkurego,  
Bracia Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w., wys. 60 cm



24 PAŹDZIERNIKA 2020
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 tamże), Kobieta we wnętrzu, 1964, olej, płótno, 80 × 59,5 cm

18 LISTOPADA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



5 GRUDNIA 2020, GODZ. 17.00
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII
    28 LISTOPADA (SOBOTA) 2020
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Wojtek Siudmak, Cathedrale organique, 1980, akryl, płótno, 55 x 38 cm

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej



SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

ADLEN MICHEL  119

ADLER RICHARD  115

ASCHER JERZY  43

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER  60

AXENTOWICZ TEODOR  7

BARANOWSKI HENRYK  99, 104

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  21, 22

BERLEWI HENRYK  59

BERLEWI HENRYK  72

BRZOSKO WŁADYSŁAW  105, 106, 107, 108

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  32, 33

CIEŚLEWSKI TADEUSZ  94

CYBIS JAN  57

CYNK FLORIAN  54

DOBROWOLSKI ODO  9

EPSTEIN HENRYK  40

FAŁAT JULIAN  2, 12

FILIPKIEWICZ STEFAN  10, 86

GARAT JEAN-JACQUES FRANCISQUE  93

GEPPERT EUGENIUSZ  24

GIBIŃSKI STANISŁAW  89

GOTKO JACQUES  48

GOTTLIEB LEOPOLD  17

HASSENBERG IRENA  118, 120

 

HAYDEN HENRYK  41

HELLINGRATH BERTHOLD  113, 114

HOETERICKX EMILE  92

HOFMAN WLASTIMIL  36, 37, 38, 39

HOLZMÜLLER JULIUSZ  95

ICHNOWSKI MICHAŁ  18

KAMOCKI STANISŁAW  26, 27, 66, 67, 68, 69

KARPIŃSKI ALFONS  58

KISLING MOJŻESZ  44, 45, 46, 47

KOCHANOWSKI ROMAN  30

KOSSAK JULIUSZ  11

KOSSAK WOJCIECH  88

KOSTRZEWSKI FRANCISZEK  55

KWIATKOWSKI TEOFIL  23

LAMBERT-RUCKI JEAN  49

LOEFFLER LEOPOLD  56

ŁEMPICKA TAMARA  5

MACIĄG LUDWIK  70, 71, 77, 78, 79

MALCZEWSKI RAFAŁ  25

MALCZEWSKI JACEK  31

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  34, 35

MEHOFFER JÓZEF  14, 15

MICHAŁOWSKI PIOTR  1

MOKWA MARIAN  100, 101, 102

 

MUCHARSKI ARKADIUSZ  91

PANKIEWICZ JÓZEF  52, 53

PAUTSCH FRYDERYK  42

PIENIĄŻEK JÓZEF  80, 81,82,83

POCHWALSKI KASPER  63, 64, 64

POCHWALSKI JÓZEF MIKOŁAJ  117

PRESSMANE JOSEPH  121

RAJECKA ANNA  6

RAPACKI JÓZEF  87

ROLICZ STANISŁAW  123

RUBCZAK JAN  51

RYBKOWSKI TADEUSZ  74, 75, 76

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  50

SCHREUER WILHELM  90

SERAFIN WŁADYSŁAW  61, 103,122

SICHULSKI KAZIMIERZ  20

STEFANOWICZ-RÓŻANKOWSKI FIODOR  85

SUCHANEK ANTONI  96, 97, 98, 111, 112

SZMAJ STEFAN  109, 110

WEISS WOJCIECH  28, 29, 62, 73, 84

WIMMER MORITZ  116

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  3, 4, 13

WYCZÓŁKOWSKI LEON  16

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  8, 19

I okładka, poz. 3 – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret mężczyzny, X 1926 r.

II okładka, poz. 10 – Stefan Filipkiewicz, Zakopane

III okładka, poz. 13 – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret męski, 16 X 1931 r.

IV okładka, poz. 5 – Tamara Łempicka, Printemps
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