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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 11 stycznia 2021 r. 

Sopot, Boh. Monte Cassino 43

Zapraszamy do oglądania wystawy przedaukcyjnej
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym:

sopot@sda.pl
Anna Masztalerz-Gajda 691 963 069, anna.masztalerz@sda.pl

Małgorzata Kudelska 603 287 002, malgorzata.kudelska@sda.pl
Jarosław Barton 58 550 16 05, jaroslaw.barton@sda.pl 

katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online: live.sda.pl
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PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (26)
SZTUKA DAWNA

23 stycznia (sobota) 2021, godz. 17.00
Sopocki Dom Aukcyjny 

Galeria Sztuki Dawnej, Sopot, Boh. Monte Cassino 43

aukcja odbędzie się bez udziału publiczności 
zapraszamy do licytacji telefonicznej i online 



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
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

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

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

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

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

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

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

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

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

cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 95 000 – 140 000 zł

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

Prezentowana na aukcji akwarela „Wyjazd młodego Paska na wojnę, przed którą odbiera 
błogosławieństwo ojcowskie” z 1856 r. to najwcześniejsza znana praca Józefa Brandta. 
Artysta namalował ją w wieku 15 lat i podarował swojemu wujowi i opiekunowi Stanisławowi 
Lesselowi. W październiku tego roku Brandt pisał w liście do matki, że to praca „pierwsza na 
taką skalę”. (List Brandta do matki Krystyny Brandt z 1 października 1856, archiwum rodziny 
Daszewskich, odpisy listów Józefa Brandta z lat 1849 – 1863, maszynopis, Warszawa, k. 13)
Pierwsze doświadczenia artystyczne Józefa Brandta brały swój początek w utworach literac-
kich. W 1856 roku nastoletni malarz pobierał już prywatne lekcje rysunku w Warszawie, 
m.in. u Juliusza Kossaka i to on mógł skierować zainteresowania Brandta ku tekstom 
literackim. „Podobnie jak inni polscy malarze jego pokolenia czerpał on bezpośrednią inspirację 
z romantycznej i współczesnej mu literatury, umieszczającej swoich bohaterów w realiach 
dawnej Rzeczypospolitej, oraz z XVII-wiecznych pamiętników. Ilustracje według poezji 
i prozy artysta wykonywał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, posługując 
się technikami akwareli i rysunku piórem.”. (A. Bagińska, Od studium z natury do szkicu 
z pamięci. [w:] Józef Brandt, 1841–1915, tom 1, s.45, Warszawa 2018). Agnieszka 
Bagińska odnotowuje, że inspiracją do powstania tej sceny mogły być m.in. Pamiętniki Jana 
Chryzostoma Paska. „W tekście literackim nie występuje jednak scena, w której ojciec Paska 
błogosławi go przed wyjazdem na wojnę duńsko – szwedzką w 1658 roku. Błogosławieństwo 
takie młody szlachcic otrzymał listownie.” Co prawda anatomia postaci i stosunki przestrzeni 
zostały tu oddane w sposób dosyć intuicyjny, jednak pracę charakteryzuje spójna dynamiczna 
kompozycja i zróżnicowana kolorystyka. Przypuszczalnie młody malarz korzystał w tym 
przypadku z inspiracji ikonograficznych. Być może wzorem dla akwareli była litografia 
rysunku Antoniego Zaleskiego Powrót Paska do domu rodzicielskiego po wyprawie duńskiej 
(1850–1851). Odnosi się ona do fragmentu opisującego wydarzenie z 1660 roku: „(…) 
pojechałem do rodziców prosto z Łowicza, trzy mile za Rawę, do Bielin, gdzie stanąłem 
zdrowo i w fortunie pewnie dobrej. Witali mnie rodzice z tak niezmiernym płaczem, że do 
godziny utulić się nie mogli.” (Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, oprac. Roman Pollak, 
Warszawa 1987, s. 44.) Być może praca Brandta ilustruje te same wersy utworu, lecz została 
przez niego inaczej zatytułowana. Jest też prawdopodobne, że malarz, odchodząc od treści 
Pamiętników, świadomie przedstawił nieopisaną w nich scenę. „Pomiędzy dziełami Zaleskiego 
i Brandta – mimo licznych podobieństw w kompozycji – występują różnice dotyczące relacji 
pomiędzy postaciami, ich póz i strojów.” (A. Bagińska, Józef Brandt 1841–1915. Redakcja 
naukowa Ewa Micke-Broniarek. Tom 3. Rysunki i akwarele, Warszawa 2018, s. 8)
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2
Piotr Michałowski 
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Para koni w zaprzęgu 
z pocztylionem, lata 1832–1835

akwarela, ołówek, papier, 38 × 32 cm

Wystawiany:
Piotr Michałowski 1800–1855. Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 
kwiecień – maj 1956, a następnie w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu
Piotr Michałowski 1800–1855 wystawa 
dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000 r.
 
Reprodukowany:
J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski 1800–1855 
[katalog wystawy – Ilustracje, Warszawa 
„Zachęta”] Warszawa 1956 r., il. 18
A. Zeńczak , Piotr Michałowski 1800–1855 
wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę 
urodzin, Muzeum Narodowe w Krakowie,  
2000 r., s. 333, il. 347

Opisywany:
J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, „Sztuka 
i Krytyka”, 1957, nr 2, s. 114
J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, Warszawa 
1959, s. 64, il. 155 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty (do 2000 r.)
Kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 66 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 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.

Okres po upadku powstania listopadowego, od roku 1832 do 1835 Piotr Michałowski 
spędził w Paryżu. Będąc u progu swojej artystycznej kariery podjął tam naukę u słynnego 
malarza i uznanego pedagoga Nicolas -Toussainta Charleta, pozostając też pod przemożnym 
wpływem romantycznego ducha Théodore’a Géricaulta.
 „W ciągu bardzo krótkiego czasu Piotr Michałowski uzyskał niezwykłą biegłość w ramach 
obranego gatunku, stając się cenionym specjalistą w wąskiej specjalności akwarelowych scen, 
przedstawiających najczęściej zaprzęgi. Jego ówczesne niewielkie dziełka charakteryzują się 
swobodną, wyraźnie kierunkową kompozycją, perfekcyjnym rysunkiem i delikatną gamą. 
barw. Stopień wykończenia jest zróżnicowany, od precyzyjnie, choć w pełni po malarsku 
oddanych szczegółów pierwszego planu, po rozpływające się w barwnej mgle tło. (…) Prace 
przyniosły mu w Paryżu znaczne sukcesy, także finansowe. Szczegółowe badania potwierdziły 
informacje przekazane przez Celinę Michałowską na temat znacznych cen, jakie uzyskiwały 
akwarele jej ojca, wahających się od 150 do 550 franków. Ich dystrybucją zajmowali się 
marszandzi Giroux, Durand-Ruel, Susse i panna Naudet.”
 J. K. Ostrowski, Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska  

droga Piotra Michałowskiego., [w:] A. Zeńczak, Piotr Michałowski 1800–1855,  
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000, s. 22.
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3
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Bystra

akwarela, gwasz, tektura, 38,5 × 85 cm
sygn. i opisany. p. d.: jFałat Bystra

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 60 000 – 100 000 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.

Charakterystycznym motywem w twórczości Juliana Fałata było przed-
stawienie górskiej rzeki biegnącej pośród zaśnieżonych połaci pól, której 
nurt przełamany był licznymi zakolami. Temat realizowany był zarówno 
w technice olejnej, jak i w akwareli, ujęty przeważnie w panoramicznie 
zakomponowanym kadrze, o wyraźnie zarysowanym horyzoncie, dzielącym 
plan na dwie części. Niekiedy, dla urozmaicenia kompozycji artysta wzbo-
gacał warstwę malarską dzieła o sylwety ptaków w locie, lub ślady zwierząt 
na śnieżnym puchu. Co więcej: „Fałat mistrzowsko syntetyzuje krajobraz, 
upraszcza jego formy. Zbliża i wyolbrzymia śnieg lub potok – sytuując go na 
pierwszym planie, a pomija nieistotne szczegóły. W przesyconych światłem 
słonecznym zimowych krajobrazach z niezwykłą umiejętnością odtwarza 
materialność śniegu” – jego świeżą puszystość lub ciężar w czasie odwilży. 
(A. Król, „Julian Fałat”, Stalowa Wola 2010, s. 75 [kat. wyst.]). Najwcze-
śniejsza znana praca przedstawiająca zakole rzeki według wyżej opisanego 
kanonu ikonograficznego, datowana jest na 1901 r. Tak zwane fałatowskie 
śniegi, w tym kompozycje z wijącą się zakolami rzeką, cieszyły się dużą 
popularnością i uznaniem. Zwłaszcza z Wiednia i Londynu napływały 
wielce pochlebne oceny. „Ludwig Hevesi w recenzji z wystawy Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, zaprezentowanej w Wiedniu, wiele miejsca 
poświęcał omówieniu twórczości Juliana Fałata. Krytyka zachwycił m. in. 
Rozmach i perfekcjonizm artysty w budowaniu warstwy przedstawieniowej 
zimowych kompozycji i postawił je ponad dokonaniami malarzy norweskich, 
uchodzących dotychczas za mistrzów tego gatunku.” (T. Dudek Bujarek, 
„Julian Fałat – życiorys pędzlem zapisany”, Bielsko-Biała 2017, s. 161). 
Dzieła przedstawiające zakola rzek, obok prac dokumentujących sceny 
z polowań urządzanych w Nieświeżu, stanowią wizytówkę artysty i element 
reprezentacyjno-rozpoznawczy w dorobku Fałata.
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4
Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Bonne fête, ok. 1931

tusz, akwarela, papier, 20 × 26,5 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. p.d.: Tade Makowski, po lewej 
napis: Bonne Fête

Praca posiada ekspertyzę  Adama Kono-
packiego z 2020 roku oraz potwierdzenie 
autentyczności Krzysztofa Zagrodzkiego 
z 2002 roku

cena wywoławcza: 84 000 zł
estymacja: 115 000 – 130 000 zł

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.

Prezentowany obraz doskonale oddaje credo artystyczne Tadeusza Makowskiego. Jak pisał 
artysta „Transpozycja formy i koloru stała się hasłem moich obrazów. Ona jedynie daje 
natężenie wizji i syntezę pierwiastka ludzkiego (…) „Tadeusz Makowski, Pamiętnik, opr. 
Władysława Jaworska, Warszawa 1961 r., s. 316.

„Ulubionym tematem Makowskiego pozostaje zawsze dziecko. Traktuje on temat z całą 
tkliwością swojej duszy. Można bez przesady mówić o intymnym liryzmie jego sztuki. Jest 
to zupełną oryginalnością w Ecole de Paris, której Makowski był jednym z najlepszych 
przedstawicieli. Zaiste Makowski był skrytym poetą. W życiu i naturze wynajdywał zawsze 
odpowiedni nastrój, odwracający myśl od brutalnej powszedniości. Myślą i uczuciem powracał 
wciąż do jasnych, złotych dni dzieciństwa, wspominając nastroje świąteczne tych lat; co 
wtenczas przeżył i wymarzył, pozostało dla niego najcudowniejszym skarbem. Nawet gdy 
malował otaczającą go rzeczywistość, widział ją przez pryzmat przeszłości. Mylą się ci, 
co myślą, że wystarczy znaleźć odpowiednią perspektywę optyczną, aby stworzyć dzieło 
plastyczne. Zjawiska, które przedstawiamy, musimy widzieć nie tylko przez perspektywę 
optyczno-przestrzenną, lecz widzieć je musimy także przez perspektywę duchową. W każdym 
prawdziwym dziele sztuki plastycznej jest idea przewodnia, która obydwie te perspektywy 
organicznie kojarzy”.
F. Biedrat [Ch.Aronson], Tadeusz Makowski 1882–1932, „Głos Plastyków” IV, 1935/37, 

nr 7–12, s. 54–57 [w:] Anna Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu, Antologia tekstów 
1900–1939, Warszawa 2008, s. 264
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5
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Widok z Bystrej. Córka artysty 
Kuka, 1907 r.

akwarela, papier naklejony na płótno, 
42 × 75 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Jul Fałat 907
na odwrocie papierowa nalepka 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie z 1907 roku

Wystawiany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, 1907 r.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 55 000 – 85 000 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.
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6
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret Janiny Turowskiej- 
-Leszczyńskiej, 1932 r.

pastel, papier, 61 × 47 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. u dołu: 1932/ Witky IX/(T.B1) :  
N II (?) NP.

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
witkacologa dr Anny Żakiewicz  (kuratorka 
i autorka wielu wystaw i publikacji o Witka-
cym, kurator zbiorów Witkacego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie). 

cena wywoławcza: 78 000 zł
estymacja: 120 000 – 140 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podroże 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 Formistow, z ktorym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył rownież 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 ktorych 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 zamowienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zrożnicowane poziomem obiektywizmu 
tworcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, ktorych spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

„Bardzo rasowa i wściekle wprost ponętna, demoniczna dziewczynka” (Stanisław Ignacy 
Witkiewicz „Tumor Mózgowicz” w: tegoż „Dzieła wybrane” t. IV, Warszawa 1985, s. 232, 
cyt. za. Małgorzata Czyńska, „Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem”, Karków 2016, 
s. 217) – takimi słowami Witkacy opisywał jedną ze swoich modelek i kochanek – Janinę 
Turowską-Leszczyńską. Para poznała się w 1928 roku, w Zakopanem. Z początku, Witkacy 
adorował starszą siostrę Janiny – Felicję. Z czasem jego uwagę zwróciła piękna niebieskooka 
Janina, którą nazywał Inką. O swojej wybrance nieraz wspominał w listach do żony, z którą 
był w otwartym związku. Wiele osób próbowało odradzać młodziutkiej Janinie znajomość 
z artystą, w tym jej matka, siostra oraz wuj. Jednak ich relacja nadal trwała. Para często 
się spotykała w domu Turowskich. Podczas takich spotkać powstawały kolejne portrety 
oraz zdjęcia uwieczniające postać Inki. W pewnym momencie w życiu Janiny pojawia 
się przyjaciel Witkacego - Jan Leszczyński. Zauroczony wybranką Witkacego oświadcza 
się jej w 1933 roku i zostaje przyjęty, zarówno przez samą dziewczynę, jak i jej bliskich. 
Para dość szybko się pobiera. Po ślubie młoda para zamieszkuje w rodzinnym majątku 
Leszczyńskiego w Tarnowcu, do którego Inka przywozi wszystkie pastele Witkacego, a było 
ich ponad 100. Ceremonia zaślubin odbyła się w wielkiej tajemnicy przed Witkacym. Jak 
można było się spodziewać, wiadomość o ślubie pary przyjaciół i braku informacji o nim 
mocno wzburzyło artystę. Dopiero kilka lat później odnawiają swoją znajomość. Witkacy 
miał nawet zostać ojcem chrzestnym ich synka Jasia. Do uroczystego chrztu nigdy nie 
doszło, ceremonia odbyła się naprędce, już w atmosferze nadciągającego wybuchu wojny. 
Na szczęście, jeszcze przed tymi wydarzeniami Witkacy wraz z Leszczyńskim spisali tzw. 
„artystyczny testament”, w którym deklarowali opiekę nad spuścizną każdego z nich w razie 
śmierci. Jan Leszczyński wywiązał się z danego słowa. Kiedy to w 1944 roku opuszczał swój 
majątek w Tarnowcu, jeden z wozów był wypełniony obrazami jego przyjaciela. 
 Witkacy wielokrotnie portretował swoją kochankę Inkę, malując jej wizerunki w różnych 
typach. Prezentowany na aukcji portret niebieskookiej Janiny z 1932 roku Witkacy namalował 
w Typie B – „Rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej 
kreskowa niż typu A z pewnym odcieniem cech charakterystycznych, co nie wyklucza 
"ładności" w portretach kobiecych. Stosunek do modela obiektywny.” W opisie pracy widnieją 
dopiski: NP i Nπ, świadczące o tym, że artysta w momencie malowania portretu nie pił 
i nie palił.  
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7
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Dziewczyna

technika mieszana, papier, 
30,5 × 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: ZS

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 25 000 – 45 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.

„Stryjeńska jest na wskroś oryginalna”. Wykazanie własnej odrębności, oryginalności w sztuce 
stało się wówczas jednym z największych marzeń powracającej do grona wolnych narodów 
Polski.

K. Nowakowska-Sito, „Boginka z ziemiańskiej” [w:] Zofia Stryjeńska 1937–1976, 
Kraków 2008, s. 35.

Bez wątpienia artystką dwudziestolecia międzywojennego, najoryginalniej obrazującą 
folklor górali podhalańskich była Zofia Stryjeńska. Urodzona w Krakowie chłonęła kolorową 
kulturę ludową, wielobarwnego tłumu handlarzy zjeżdżających na rynek z podkrakowskich 
wsi. Była nie tylko analitycznym badaczem góralskich obyczajów, we właściwy dla siebie 
sposób stworzyła barwny wizerunek, łącząc wszystkie składniki współtworzące fenomen 
podhalańskiej kultury: bogaty strój, sielankową obyczajowość, krajobraz oraz wyjątkowość 
sztuki górali.
 „Przełom wieków XIX i XX to okres fascynacji młodopolskich artystów szeroko rozumianą 
ludowością. Pokolenie którego kulminacja twórczości przypadła na lata 20. i 30. XX wieku, 
równie chętnie i często sięgało po tematy związane z polską kulturą ludową. Artystką, która 
zawdzięcza swoją zasłużoną sławę twórczo wykorzystywanej ludowości, była niewątpliwie 
Zofia Stryjeńska. Wykreowane przez nią postacie – żywiołowe, emanujące energią, rozmachem 
i wigorem, barwne i dostojne – odzwierciedlać miały duchowe wartości polskiego chłopstwa. 
Współcześni Stryjeńskiej krytycy zauważali, że „artystka ze zdumiewającą intuicją czyni 
użytek z jej [sztuki ludowej] cech najbardziej znamiennych, łącząc najpełniejszą fantastykę 
z głębokim odczuciem życia, a poetyczny irracjonalizm ze szczerym humorem” (Husarski 
1926, s.3) (…) Najbliższe analogie formalne opierają się więc na asortymencie środków 
w warstwie dekoracyjnej. Są to: ornament, kolorystyka, rytmika i horror vacui. (…) Podobnie 
jak w sztuce ludowej, umowność ruchu postaci zaznaczona jest świadomie w sposób 
symboliczny, uproszczony. Artystka zrezygnowała w swoich pracach z tak charakterystycznej 
dla ludowego malarstwa umowności, braku akcji i hierarchizacji postaci. Inspirując się 
ludową tematyką, często stosując wielowątkowość przedstawień, nadaje im zawsze wartką 
akcję, a postaciom – indywidualne rysy twarzy. W ten sposób urozmaica i uatrakcyjnia 
kompozycję. (…) Postacie wykreowane przez Stryjeńską są niemal zawsze ubrane bogato 
i strojnie, z pańska choć po chłopsku. Przetwarza ona nieraz owe ludowe stroje w sposób 
niemal fantastyczny. (…)”
 J. Słomska, „O Ludowości”, [w:] Zofia Stryjeńska 1937–1976, Kraków 2008, s. 262–264
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8
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Portret chłopca

ołówek, papier, 29,5 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T. Makowski 

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

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.

„Dziecko, dusza dziecka — to już stałe niejako punctum organum twórczości Makowskiego. 
Można by tu zastosować głębsze spostrzeżenie prof. Paula Hazarda, autora uroczej książki 
„O książkach, dzieciach i ludziach”: Makowski, jako syn Północy, nie widzi, a raczej nie 
wypatruje w dziecku przyszłego człowieka. Za to w dorosłym dostrzega dawne dziecko”. 
Zdaje się, że podobnie jak [Jules] Michelet, Makowski stwierdził wewnętrznie, iż od dziecka 
można się wiele nauczyć i że warto się uczyć... A może po prostu odkrył tylko dziecko w sobie 
samym. To odkrycie traktował z właściwą sobie „uśmiechniętą powagą". (Z.L. Zalewski, 
„Tadeusz Makowski”(sylwetka malarza i człowieka), Kurier warszawski 1933, nr 39, s.10-11).

O rysunkach dzieci pisał F. Biernat: „Rysunek jest wyjątkowo łagodny, miękki, lecz wyrazisty 
i emocjonalny. Nie ma tu nic z konwenansu rysunku akademickiego, nawet nie pretenduje 
do miana rysunku artystycznego — jest to raczej osobiste pismo, jakby zwierzenie się na 
kartce rysunkowego papieru. Niektóre obrazy z tego czasu są zaledwie modelowane, jakby 
malarz nie dbał o wypukłość formy. Melodyjny rytm linii, subtelna gama jasnosrebrzysta (…)  
F.Biedrat [Ch.Aronson], Tadeusz Makowski 1882–1932, „Głos Plastyków” IV, 1935/37, 
nr 7–12, s. 54-57 [w:] Anna Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu, Antologia tekstów 
1900–1939, Warszawa 2008, s. 262-263
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9
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Martwa natura z butelką porto 
(„Nature Morte au Porto”), 
1917 r.

gwasz, tektura, 32,2 × 26 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden |17
na odwrocie papierowa nalepka Gimpel 
Fils Gallery, nalepka zakładu ramiarskiego 
Ernest Wheatley w Londynie oraz papiero-
wa nalepka aukcyjna

Pochodzenie:
– Gimpel Fils Gallery, Londyn, nr 1798
– kolekcja prywatna (od ok. 1980)
–  dom aukcyjny Bonhams, Londyn, 

czerwiec 2017
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  Autour du Cubisme, Gimpel Fils Gallery, 

Londyn, grudzień 1957

Reprodukowany:
–  Autour du Cubisme, katalog wystawy, 

Gimpel Fils Gallery, London 1957, nr 
16, s. 13 (il.)

cena wywoławcza: 145 000 zł •
estymacja: 160 000 – 180 000 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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10
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret kobiety

pastel, papier, 77,5 × 56 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: T. Axentowicz

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 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 pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; 
w tej też technice stał się prawdziwym perfekcjonistą. Rysował 
najchętniej pełne wdzięku i urody kobiety, pozbawione uśmie-
chu piękne damy – „les belles femmes de la belle epoque”, 
portrety inspirowane malarstwem Giovanniego Boldiniego 
i Jamesa Mc Neilla Whistlera. (...) W spuściźnie artystycznej 
Axentowicza pozostały setki portretów pastelowych bliżej nie-
znanych nam dzisiaj dam promieniujących paryskim szykiem 
– piękności w sukniach balowych, ozdobionych wyrafinowaną 
biżuterią, spowitych futrami, w nobliwych kapeluszach, trzy-
mających w ręku wachlarze, kwiaty, maski (...).”

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, [w:] „Teodor Axentowicz 
1859–1938” [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13
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11
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Wiosna w Bystrej, 1913 r.

akwarela, papier, 122 × 59 cm,  
sygn. dat. i opisany l. d.: 964 (w ramce) / 
j. Fałat / Bystra 1913

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

Bystra – miejscowość, z którą Fałat zetknął się po raz pierwszy w 1902 r. podczas pobytu 
kuracyjnego w sanatorium prowadzonym przez doktora Ludwika Jekelesa. Położona w Be-
skidzie Śląskim wieś i bogactwo krajobrazu, jaki oferowała, od pierwszych chwil oczarowały 
artystę, wpływając na jego decyzję o uczynieniu z niej życiowej i artystycznej przystani. 
Warto przytoczyć wspomnienie malarza z tego okresu: „Przypadkowo przyjechałam do 
sanatorium dr. Jeakelsa tu, do Bystrej na kurację. Spodobała mi się bardzo natura tutejsza 
i powiedziałem sobie, że tu mogę zamieszkać, a pracować w Krakowie. Po powrocie do 
Krakowa zwierzyłem się kolegom z moich projektów, powiedziano: Fałat wiariat!. Któż 
w owym czasie słyszał by jechać w te strony: wtedy szlak Kraków – Wiedeń był tylko znany 
i uznawany. Nie zrażony w następnym roku powróciłem znowu i upatrzyłem to miejsce, na 
którym stała cudowna, śląska chata. Przyciągnęła mnie typowym wyglądem i barwnością 
okalających ją kwiatów chłopskich, jak malwy, naparstniki i maki. (…) proza życia nakazała 
chatę, choć piękną, zniszczyć i wybudować willę. Nie żałowałem tego nigdy”. (J. Fałat, 
Pamiętniki, dz. Cyt. s. 213).

 W 1910 r., po rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora krakowskiej Akademii, Fałat 
osiadł w Bystrej na stałe, osławiając tę niewielką uzdrowiskową miejscowość. Przez blisko 
dwadzieścia lat, artysta odbywał ulubione studia en plein air, dając się oczarować beskidzkiej 
naturze. Z tego okresu pochodzi wiele pejzaży. Do ulubionych motywów malarskich Fałata, 
które wielokrotnie czynił bohaterami swoich kompozycji, były dolina z wzniesieniem Klimczoka 
i grzbiety górskie Skalitego i Skrzycznego. Bystrej malarz pozostał wierny do końca życia, 
pozostawiając po sobie duży dorobek artystyczny.
 „Lista motywów plenerowych, po jakie sięgał jest dość duża. Jest ona efektem nie tylko 
ciekawości świata i wrażliwości na jego walory, zamiłowania Juliana Fałata do podróżowania 
w „towarzystwie” pędzla, kasety z farbami i jakiegoś malarskiego podłoża, ale także wyrazem 
wytrwałego dążenia do utrwalania potęgi i zmienności form krajobrazowych oraz nastrojów 
natury”

(I. Purzycka, Julian Fałat. Życiorys pędzlem zapisany,  
Bielsko-Biała 2017, s. 153).
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12
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Śpiący kotek

tusz, papier, 9,5 × 15,9 cm
l. d. wzdłuż krawędzi ołówkiem: 103.
na odwrocie szkic ołówkiem przedstawia-
jący myśliwego

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 500 – 7 000 zł

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

13
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Szkic psa

ołówek, papier, 34 × 22 cm 
w świetle passe-partout

Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 800 – 6 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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14
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Jamnik, 1938 r.

ołówek, papier, 15 × 22,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 6.7.38./Podsadecki

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

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Znał dobrze Peipera  
i Strzemińskiego. Był współpracownikiem awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, a także 
członkiem grupy „a. r.” i Praesens. Na początku malował obrazy abstrakcyjne, później próbując 
swych sił w zakresie fotografii. Został aresztowany w 1941 r.; wtedy też zniszczono większość 
jego prac z lat 1926–1939. Był jednym z założycieli powojennego ZPAP w Szczecinie. 
Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami awangardowymi.

15
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Piesek, 1903 r.

akwarela, papier, 21,5 × 30 cm
sygn. ołówkiem p. d.: WW
na odwrocie ołówkiem l. d.: Podgórze 
(?)/1903 oraz owalny stempel z napisem 
wokół: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY, z faksymile 
podpisu artysty pośrodku WW; poniżej nr 
ze spuścizny 000283

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 4 500 – 6 500 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.
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16
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Portret ojca

akwarela, papier, 45 × 35 cm
u dołu dedykacja: Jacek Malczewski – 
rysował Rafał Malczewski/Magdalenie 
Kolsendzie – aby zawsze wierna była/
prawdziwej sztuce/Krzysztof Malczewski 
1996

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował.  W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę. Debiutował 
podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie Garlińskiego w roku 
1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył w prezentacjach 
sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał 
wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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17
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Pejzaż z domkiem nad jeziorem

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 50 cm
sygn. podwójnie ołówkiem l. g.: Muter 
oraz u dołu: Muter

Pochodzenie:
Galeria Gmurzyńska w Kolonii
Kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 32 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

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

M. Sterling, „Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter”,  
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.
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18
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Huculskie dzieci 

akwarela, papier, 97 × 67 cm 
w świetle ramy 
sygn. l. d.: S oraz dat.: 23 (?)

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 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.

19
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Martwa natura myśliwska

akwarela, tusz, papier, 48 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Fpautsch

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 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.



3736 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

20
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Ulica Jerzual w Dinan z psem, 
1906 r.

akwaforta, papier, 17,9 × 11,1 cm 
(odcisk płyty), 27,5 × 17 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: pankiewicz

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 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, odwie-
dzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został profesorem 
ASP w Krakowie. Lata 1914-1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych 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, szcze-
gólnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych 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.

21
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Rouen – Le Cours la Reine 
i Venice – Les Gondoles (dwie 
akwaforty na jednym arkuszu)

1.

Rouen – Le Cours la Reine,  
1899 lub 1904

akwaforta, papier, 8 × 13,5 cm (odcisk 
płyty), 32,5 × 25,5 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Pankiewicz
l. d. ołówkiem: 20

2.

Venice – Les Gondoles,  
1899 lub 1904

akwaforta, papier, 9 × 17 cm (odcisk 
płyty), 32,5 × 25,5 cm (arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Pankiewicz
l. d. ołówkiem: 20

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł
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22
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół św. Jacka w Warszawie

akwarela, papier, 23,5 × 33 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 500 – 6 500 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”.

23
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Dorożka na starym mieście

akwarela, papier, 13,5 × 17 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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24
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Rodzina wieśniacza, 1854 r.

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

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

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

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

A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem,  
„Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210
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Malarz i ilustrator, w latach 1877-83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900-1913,  
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.

26
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

W drodze, 1918 r.

ołówek, papier, 18,5 × 28 cm 
w świetle passe-parotut
sygn. i dat. p. d.: Z.Rozwadowski/1918

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

W latach 1883-1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
nastepnie zaś, w latach 1892-1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Azbego. Po 
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania 
listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był 
współtwórcą „Panoramy Racławickiej”.

25
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret Żyda, 1880 r.

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

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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27
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Szkice

ołówek, papier, 10,7 × 15,4 cm

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 300 – 400 zł

29
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Zabudowania, 1927 r.

ołówek, papier, 10,9 × 14,9 cm
opis. i dat. l. d.: (nieczytelnie)/1/4 927

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 300 – 400 zł

28
Józef Pieniążek
(1888 Pychowice -1953 Kraków)

Kościół w Nidku, 1927 r.

ołówek, papier, 10,6 × 15,4 cm
opis. i dat. l. d.: Nidek 5/9 927

cena wywoławcza: 200 zł •
estymacja: 300 – 400 zł

30
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Widok od wschodu na Kościół 
Mariacki w Krakowie

autolitografia, papier, 48 × 38,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. p. d. wraz z dedykacją: P-ni 
Maryi J Tyczmanowskiej/w upominku/
LWyczoł 1926
opis. l. d.: Kreda – tusz
plansza 7 z 10 z Teki jubileuszowej 
kościoła P-ny Marji w Krakowie, Kraków 
1926–1927
Analogiczna grafika znajduje się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Krakowie.
Reprodukowany: w: M. Twarowska, „Leon 
Wyczółkowski”, Warszawa 1973, il. 106
Wystawiany: Sale Prałatowki w Krakowie, 
1927 r.; Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, 
1937 r.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 7 500 – 9 500 zł

Po 1900 r. w twórczości Leona Wyczółkowskiego zauważalne jest stopniowe odejście od 
techniki olejnej na rzecz rozwoju i eksperymentowania w technikach graficznych oraz pastelu. 
Być może po części miało to podłoże w idiosynkrazji artysty do farb olejnych, niemniej 
z pewnością rozbudzone zafascynowanie grafiką u Wyczółkowskiego było wynikiem rozmów 
z Feliksem Jasieńskim, wielkim pasjonatem i znawcą tematu.
 W 1903 r. artysta tworzy autoportret w technice akwatinty zadedykowany Jasieńskiemu, 
następnie powstaje szereg cykli graficznych m.in.: „Teka Tatry” (1906), „Teka Litewska” 
(1907), „Teka Huculska” (1910), „Teka Wrażenia z Białowieży” (1922) oraz „Teka jubileuszo-
wa kościoła P-ny Marji w Krakowie” (1926–1927), w skład której wchodzi prezentowana 
w katalogu grafika. Po latach Wyczółkowski: „… moje rzeczy graficzne zostaną. Więcej 
przywiązuję do tego wagi niż do wszystkich moich obrazów”. (cyt. za M. Twarowska, „Leon 
Wyczółkowski”, Warszawa 1973, s. 28).
 W latach 1926–1927 Wyczółkowski poświęcił Krakowowi, jak gdyby na pożegnanie z tym 
miastem, „Tekę Mariacką” („Teka jubileuszowa kościoła Panny Marii w Krakowie… dziesięć 
plansz z okładką – autolitografii jednobarwnych i wielobarwnych” Kraków 1926/1927). Magia 
tego strzelistego gotyckiego wnętrza kazała artyście wahać się w wyborze środków. Zrazu 
chciał do tej teki obficiej wprowadzić kolor. „Z początku miał zamiar robić w trzech kolorach 
i przechodził przez wszystkie kombinacje barwne w tonacjach od szaro-żółto-niebieskiej do 
szaro-żółto-czerwono-zielonej, potem jeden kolor wyrzucił i harmonizował przez mnóstwo 
odbitek dwa kolory: czarny i bladożółty, a wreszcie skończył na czarno-białym z lekkim 
odcieniem złocistym”.

M. Twarowska, „Leon Wyczółkowski”, Warszawa 1973, s. 34

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, kapli-
ce), umieszczając je często na tle krajobrazu. 
W latach 1925-38 wystawiał swoje prace m.in. 
w Warszawie i Krakowie. Był członkiem grupy 
„Czartak”, Związku Polskich Artystów Grafików 
oraz grupy „Dziesięciu Plastyków”. Ceniony 
twórca pejzażu miejskiego oraz malarstwa 
krajobrazowego, miedziorytów i akwafort (Teka 
sandomierska, Teka krzemieniecka). Po 1945 r. 
zamieszkał w Krakowie. 
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33
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż (obraz dwustronny)

ołówek, akwarela, papier, 9 × 6 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: JS
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
Stanisława Dąbrowskiego z 1960 roku 
oraz K.Buczkowskiego z 1964 roku.

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

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

31
Jan Stanisławski 
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Chorągiew, dzbanek  
(praca dwustronna)

ołówek, akwarela, papier, 7 × 10 cm  
w świetle oprawy
opisany u dołu: Stanisławski/szkicownik;
na odwrocie przedstawienie chorągwi

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

32
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Roślina

ołówek, papier, 8 × 11 cm  
w świetle passe-partout
opisany u dołu: Stanisławski zapisk
na odwrocie szkic ołówkiem oraz opis: ze 
szkicownika/J.Stanisławskiego/Dr German

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
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34
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Martwa natura

ołówek, papier, 47 × 31 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

35
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Popiersie kobiety

pastel, papier, 44 × 59 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: P. STACHIEWICZ

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

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913,  
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.
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39
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Żebrak

tusz, papier, 14,5 × 8,5 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WH 
Jerozolima
na odwrocie opisany ołówkiem: Żebrak/
Arab/Palestyna/H
Do pracy dołączone potwierdzenie auten-
tyczności z 2019 r. Wacława Jędrzejczaka 
(1928–2020)

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

40
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 

Szklarska Poręba)

Gorejące serce, 
1914 r.

autolitografia, papier, 
13 × 16 cm w świetle 

passe-partout

cena wywoławcza: 
1 300 zł •
estymacja:  

2 000 – 2 500 zł

36
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pejzaż z drzewami

ołówek, papier, 9,5 × 13,5 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WH
na odwrocie szkice postaci

Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 r. 
Wacława Jędrzejczaka (1928–2020)

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

38
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Odpoczynek, 1945 r.

tusz, ołówek, papier, 16,5 × 8,5 cm
sygn. dat. p. d.: 7/VI/WH (monogram wiązany) 45/Tel-Avive
na odwrocie szkic oraz napis: Palestyna/WH (monogram wiązany)

Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 r. Wacława 
Jędrzejczaka (1928–2020)

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

37
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny

tusz, papier, 24 × 18 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WH

na odwrocie szkice twarzy
Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 r. Wacława 

Jędrzejczaka (1928–2020)

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 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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41
Józef Anatoliusz Kraczkowski
(1854 Warszawa – 1914 Cadenabbia)

Pejzaż wiejski

akwarela, papier, 24 × 34 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.:  J. Kraczkowskij

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Artysta pochodzenia polskiego. Urodził się w Warszawie, choć są źródła podające Petersburg 
jako jego miejsce urodzenia. Po zakończeniu nauki w gimnazjum w 1871 roku rozpoczął 
naukę w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Następnie w 1876 roku 
rozpoczął studia w pracowni barona Michaila Petrowitscha Klodta von Jugensburga. Studia 
w Akademii ukończył w 1879 roku, uzyskując tytuł artysty malarza klasowego I stopnia. 
Artysta wsławił się jako wybitny pejzażysta. 

42
Stanisław Górski 
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Juhas

pastel, tektura, 50 × 35 cm  
w świetle ramy
sygn. p. d.: St. Górski

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909 – 1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916 – 1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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43
Tadeusz Nartowski
(1892 Zręby k. Łomży – 1971 Szczecin)

Pejzaż górski

akwarela, papier, 45 × 72 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Nartowski

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

Pobierał nauki rysunku u Feliksa Słupskiego w Warszawie. Naukę kontynuował w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach Ruszczyca, Krzyżanowskiego oraz Stabrowskiego. 
Nartowski wiele podróżował, między innymi do Włoch, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Maroka. W latach 1921–25 był wykładowcą na swojej macierzystej uczelni. Począwszy 
od 1912 roku wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Za swoje prace w 1927 
i 1933 roku został odznaczony brązowym i złotym medalem. Swoja twórczość prezentował 
również na wystawach w Lublinie, Krakowie i w Gdyni. W 1935 roku brał udział w wystawie 
w Berlinie. Po II wojnie światowej zamieszkał w Szczecinie. Wsławił się jako niezrównany 
akwarelista. W swojej twórczości malował pejzaże, martwe natury, portrety. 

44
Henryk Weyssenhoff
(1858–1922)

Jeleń, 1906 r.

akwarela, papier, 59 × 79 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Henryk Weyssen-
hoff/1906

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

Uczeń Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Następnie w latach 1880–1885 
kształcił się w Akademii petersburskiej. W 1889 roku wyjechał do Monachium, gdzie miał 
kontakt z Alfredem Wieruszem – Kowalskim. Przez rok mieszkał w Paryżu (1903-1904), 
potem zamieszkał na Białorusi, w rodzinnym majątku w Russakowiczach. Po wybuchu 
I wojny światowej przeprowadził się do Warszawy. W swojej twórczości głównie malował 
zwierzęta i ptaki.  Zajmował się również grafiką, ilustracją książkową i rzeźbą. Za swoje 
prace zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi w Berlinie w 1891 roku, czy 
we Lwowie w 1894 r. Na światowej wystawie w Paryżu w 1899 roku zdobył srebrny medal 
za obraz „Śnieg”. 
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47
Stanisław Chlebowski
(1835 Pokutyńce na Podolu – 
1884 Kowanówko k. Poznania)

Bachmat, 1866 r.

olej, tektura, 21 × 26 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. przy prawej krawędzi: 18 27/
VII 66 monogram artysty literami alfabetu 
arabskiego
na odwrocie nalepka z Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
z 1913 z numerem 1128, z wystawy: 
„Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej” 
z informacjami o pracy

Wystawiany:
– „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”, 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, lipiec 1913

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 19 000 – 23 000 zł

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

45
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany 
na Bukowinie – 
1935 Lwów)

Na skraju lasu

akwarela, papier, 
16,3 × 29,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: 
K.Kosiński

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

46
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany 
na Bukowinie – 
1935 Lwów)

Pytanie o drogę

akwarela, papier, 
16,5 × 29,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. l. d.: 
K.Kosiński

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

W latach 1866-1869 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1869 przebywał w Monachium. Po 
powrocie pracował jako nauczyciel rysunku w Śniatyniu, Drohobyczu, Krakowie i Stryju. Od 1907 zamieszkał 
na stałe we Lwowie. Zmarł w 1935 roku. Malował olejno i akwarelą, tworząc obrazy religijne, portrety, pejzaże, 
martwe natury i sceny rodzajowe. Kosiński wystawiał w lwowskim i krakowskim TPSP, a w 1892 roku w Warszawie.
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48
Michał Pociecha
(1852 Prokocim – 1908 Kraków)

Ślizgawka pod Wawelem

akwarela, papier, 26 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: M.Pociecha

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

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

49
Seweryn Bieszczad
(1852 Jasło -1923 Krosno)

Obóz cygański

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

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1868-1876. Podczas studiów 
dzięki uzyskanemu stypendium wyjechał do Wiednia, gdzie kształcił się w Akademii 
Wiedeńskiej. Następnie uczył się w Akademii monachijskiej u A. Wagnera. Swoje obrazy 
wystawiał w krakowskim i warszawskim TPSZP, w Salonie Krywulta, we Lwowie, Monachium 
i Wiedniu. Malował sceny rodzajowe, które stało się głównym tematem jego prac. Były to 
scenki utrzymane w realistycznym tonie, ukazujące sceny z życia wsi i małych miasteczek. 
W pracach tych było uwidocznione wielkie zamiłowanie Bieszczada do folkloru. Tworzył 
w technice olejnej i akwareli. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Krośnie, 
w Muzeach Narodowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.
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51
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Elegancki kuracjusz

kredki, papier, 11,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

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

50
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Strój ludowy z okolic Wilna, 
plansza nr 38

pochoir, ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 34 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.:  
Z. Stryjeńska

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

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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52
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Riviera, 1925 r.

akwarela, papier, 38 × 27,5 cm
sygn. ołówkiem l. d.: WW
na odwrocie owalny stempel z napisem 
wokół: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY, z faksymile 
podpisu artysty pośrodku WW; poniżej nr 
ze spuścizny 001480; oraz napis: Riviera 
1925 (ołówkiem)

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

53
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Nice, 1925

akwarela, ołówek, papier; 22 × 28 cm
sygn. ołówkiem l. d.: WW
na odwrocie owalny stempel z napisem 
wokół: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY; z faksymile 
artysty pośrodku; oraz nr ze spuścizny 
artysty: 001520 i napis odręczny 
ołówkiem: Nice 1925.

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 zł
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54
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Nice, 1925 r.

tusz, papier, 37,5 × 27 cm
sygn. p. d.: WW
na odwrocie owalny stempel z napisem 
wokół: ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY; z faksymile 
artysty pośrodku; oraz numer ze spuścizny 
artysty: 001496 i napis odręczny 
ołówkiem: Nice 1925.

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

55
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Wenecja – gondole

ołówek, papier, 22 × 27,2 cm
sygn. l. d.: WW

na odwrocie pieczątka z fak-
symile WWeiss oraz numer ze 

spuścizny artysty: 005098

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

56
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Postaci

ołówek, papier, 27 × 22 cm
sygn. p. d.: WW

na odwrocie pieczątka z faksymile 
WWeiss oraz numer ze spuścizny artysty: 

005069

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

57
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Szkice (praca dwustronna)

ołówek, papier, 24 × 32,5 cm
sygn. p. d.: WW
na odwrocie pieczątka z faksymile 
WWeiss oraz numer ze spuścizny artysty: 
005219

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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61
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Portret kobiety, 1945 r.

olej, papier, 39,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Cyankiewicz 45

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

62
Bolesław Stawiński

(1908 Łódź-1983 Bytom)

Kwiaty, 1937 r.

akwarela, papier, 27 × 21 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: B.Stawiński 37

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

58
Bencion (Benn) Rabinowicz 
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Portret kobiety, 1958 r.

kredka, ołówek, papier, 18 × 13 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. śr. d.: Benn 1958

cena wywoławcza: 550 zł •
estymacja: 1 000  – 1 500 zł

60
Bencion (Benn) Rabinowicz
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Profil kobiety, 1980 r.

ołówek, papier, 18 × 13 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. śr. d.: Benn/1980

cena wywoławcza: 550 zł •
estymacja: 1 000  – 1 500 zł

59
Bencion (Benn) Rabinowicz

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Czytająca, 1968 r.

kredka, papier, 20 × 14 cm 
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: Benn, dat. p. d.: 1968

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Malarstwa i rysunku uczył się już od 12 roku życia w białostockiej pracowni Mikołaja 
Dadyjasa. W 1929 roku otrzymawszy stypendium, wyjechał do Paryża, gdzie już 
pozostał na stałe. Kształcił się w pracowni Fernanda Légera. Uczestniczył w paryskich 
wystawach. Związany z École de Paris. W swojej twórczości malował przedstawienia 
kobiet oraz martwych natur, czasem też sięgał po motywy krajobrazów. Jego prace 
pokazywano na wystawach w Paryżu, Lyonie, Białymstoku.

Malarz, rzeźbiarz, ceramik, absolwent, a później wykładowca na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fascynował go polski folklor. 
W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie dołączył do środowiska 
Ecole de Paris i zaczął czerpać artystyczne inspiracje z twórczości 
Matisse’a i Cézzane’a. Pierwsze większe sukcesy na wystawach 
paryskich przypadły na lata 50-te, wtedy też nastąpiła ostatnia zna-
cząca zmiana stylowa w jego twórczości. Wśród jego prac znaleźć 
można zarówno obrazy, rzeźby, przedmioty ceramiczne, kolaże jak 
i malunki ścienne wykonane z wykorzystaniem programowania 
elektronicznego oraz wielkoformatowe instalacje ze stali i pleksi.

Malarz i rysownik, umiejętności artystyczne rozwijał na krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, mając za nauczycieli Tadeusza Axentowicza, 
Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego. Należał do tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, tworzonej przez studentów uczelni o lewicowych 
poglądach i ukierunkowanych na sztukę awangardową. Wraz z pozosta-
łymi członkami ugrupowania prezentował swoje prace na wystawach we 
Lwowie, Krzemieńcu i Krakowie. Po II wojnie światowej przeniósł się do 
Bytomia, gdzie osiadł już na stałe. Od 1949 r. pełnił funkcję wykładowcy 
w oddziale Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach.
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63
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret Heleny Mond, 1937 r.

pastel, płyta, 100 × 70 cm
sygn. i dat. l. g.: W. Wodzinowski/1937
na odwrocie dwie pieczęcie składu 
magazyny przyborów malarskich R.Alek-
sandrowicza w Krakowie na ul. Basztowej 
11 w Krakowie.

Portret żony Bernarda Stanisława Monda 
(1887–1957) – generała brygady Wojska 
Polskiego, uczestnika walk o niepodległość 
Polski w wojnie polsko-ukraińskiej, pol-
sko-bolszewickiej i w II wojnie światowej 
(podczas kampanii wrześniowej dowodził 
6 Dywizją Piechoty, bronił „korytarza 
pszczyńskiego” na który nacierała niemiecka 
5 Dywizja Pancerna). Helena Mond z domu 
Witowska prowadziła niezwykle otwarty dom 
będący również schronieniem dla potrze-
bujących. Gościła również wielu artystów 
i malarzy. W 1943 roku została aresztowana 
i rozstrzelana wskutek donosu w rodzinnej 
willi Zofiowce w Zakliczynie nad Dunajcem.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

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

64
Tristan Richard
(1875–1954)

Piłsudski, 1930 r.

pastel, papier, średnica 36,5 cm  
w św. passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. śr.: Tristan 
Richard/Paris 1930

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



7170 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

65
Karol Kossak
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek)

Portret mężczyzny

ołówek, papier, 
27,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout 
dat. p. d.: 26/II
na odwrocie szkice koni 
i jeźdźca 

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł 

66
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Zimowy zaprzęg 

akwarela, papier, 23,5 × 38,5 cm 
w świetle ramy 
sygn. p. d.: KKossak 

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł 

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.
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67
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice

ołówek, akwarela, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

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

68
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 
2007)

Szkice konia

tusz, papier, 
13,1 × 17,7 cm

cena wywoławcza: 
300 zł •

estymacja: 450 – 
600 zł

69
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 
2007)

Targ koni

tusz, papier, 
10,5 × 14,1 cm

cena wywoławcza: 
300 zł •

estymacja:  
450 – 600 zł

Studia malarskie odbył w krakowskiej 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 Warszawie. W swojej twórczości Maciąg 
malował pejzaże, sceny rodzajowe z przedstawieniem scen z polowań, sann, sceny batalistyczne, 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 pocztowych, 
gobelinów. Zajmował się również ilustracją książkową. 
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72
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Tyniecka skarpa, 1903 r.

ołówek, papier, 18,5 × 16 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi ze szkicownika artysty 
„Tyniec” z 1903 r.

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

73
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż podgórski z samotnymi 
świerkami, ok. 1908

ołówek, papier, 18,5 × 22,5 cm 
w świetle oprawy

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

70
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studia kobiety w słonecznikach 
(praca dwustronna), około 1895 r.

ołówek, papier, 15,5 × 18,5 cm  
w świetle passe-partout

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

71
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Młody mężczyzna piszący list, 
ok. 1925

ołówek, papier, 19,5 × 15,5 cm 
w świetle oprawy

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczół-
kowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisław-
skiego. Dzięki stypendium kontynuował 
naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę 
pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. 
do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz 
Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki 
Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. 
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do 
krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic 
Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod prze-
możnym wpływem sztuki Stanisławskiego, 
malował gęstą olejną farbą o równomiernym 
natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia 
walorowe. W pierwszym okresie twórczości 
artysta syntetyzował formy, budował kształty 
dynamicznie kładzioną plamą barwną, trak-
tując dekoracyjnie poszczególne elementy 
pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już 
wówczas artyście udało się wyzwolić spod 
wpływu mistrza i stworzyć własny, niepo-
wtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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74
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Wóz

ołówek, papier, 9,5 × 16 cm
na odwrocie szkic stojącego tyłem Żyda

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 400 – 4 500 zł

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

75
Emil Lindeman 
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków 
k. Łodzi)

Ojców, 1905 r.

ołówek, papier, 20,5 × 27,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: E. Lindeman/4/IX 05. Ojców
na odwrocie nalepka: Hotel Andel’s, 21. 
01.2012

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 1 200 – 1 900 zł

Malarz, który przeszedł gruntowne wykształcenie z edukacji artystycznej w wielu instytucjach 
w Polsce i za granicą. Naukę rozpoczął od uczęszczania na zajęcia w Klasie Rysunkowej 
Wojciecha Gersona w Warszawie. Już na tak wczesnym etapie ujawnił się talent artysty, 
o czym świadczy list pochwalny z Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, będący odpo-
wiedzią na udział adepta w państwowym konkursie szkół rysunkowych. Kolejnym etapem 
edukacji był wyjazd do Krakowa, gdzie studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
i miał możliwość asystowania mistrzowi Matejce przy pracy nad polichromiami w Kościele 
Mariackim. W 1890 r. zdecydował  się wyjechać do Paryża, gdzie uczęszczał do znamienitych 
szkół: Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, Académie Julian oraz Académie Colarossi. 
Podczas pobytu w Paryżu powstała nagrodzona w konkursie Tygodnika Ilustrowanego praca 
„Plac zamkowy”. Dorobek artystyczny malarza stanowią w głównej mierze małego formatu 
pejzaże w technice olejnej i akwareli, pod koniec życia były to przeważnie martwe natury.  
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78
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Portret męski, 1917 r.

ołówek, papier; 15 × 11 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: B.R.-J. 1917.

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

76
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akt stojącej, 1941 r.

ołówek, papier, 34 × 21 cm
na odwrocie w lewym dolnym rogu 
stempel KASPER POCHWALSKI/Artysta 
malarz/Kraków, Smoleńsk 26, z odręcz-
nym dopiskiem: (nieczytelnie)/1941

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 1 000 zł

77
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akt siedzącej

ołówek, papier, 34 × 21 cm
sygn. p. d.: Kasper/Pochwalski

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 – 1 000 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 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.
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81
Bolesław Stawiński 
(1908 Łódź – 1983 Bytom)

Zakopane

akwarela, papier, 21,5 × 27,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: B. Stawiński

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty
Kolekcja prywatna

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

Malarz i rysownik, umiejętności artystyczne rozwijał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
mając za nauczycieli Tadeusza Axentowicza, Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego. 
Należał do tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, tworzonej przez studentów uczelni o lewicowych 
poglądach i ukierunkowanych na sztukę awangardową. Wraz z pozostałymi członkami 
ugrupowania prezentował swoje prace na wystawach we Lwowie, Krzemieńcu i Krakowie. 
Po II wojnie światowej przeniósł się do Bytomia, gdzie osiadł już na stałe. Od 1949 r. pełnił 
funkcję wykładowcy w oddziale Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach.

79
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Pejzaż

pastel, papier, 
35,5 × 47 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: W. Serafin 

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

80
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Motyw z Podhala – 
Stogi, 1957 r.

pastel, papier, 
30,5 × 34,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W Serafin 
1957

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
estymacja: 
2 000 – 3 000 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. 
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84
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Synagoga w Gorlicach, 1915 r. 

akwarela, papier, 19 × 29 cm
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisana l. g.: Gorlice: 
Judentempel (nieczytelnie)
Juni 1915/FPautsch

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

Malarz, scenograf teatralny, aktor, piosenkarz. W latach 
1924–1930 uczył się w Wyższej Szkole Realnej oraz Wolnej 
akademii Sztuk Pięknych w Lwowie. Naukę uzupełniał również 
w Wiedniu oraz Krakowie. Pobierał prywatne lekcje rysunku 
w Juliusza Studnickiego oraz Kazimierza Sichulskiego. Był 
oficerem AK, brał udział w powstaniu warszawskim. W 1945 
roku za zasługi został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz 
Krzyżem Walecznych. Po wojnie związany z życiem artystycznym 
Wybrzeża, gdzie pracował przede wszystkim jako scenograf 
w tutejszych teatrach. Organizował liczne wystawy. W swojej 
twórczości malarskiej skupiał się na pejzażach miast; tworzył 
również kompozycje związane z teatrem. 

82
Władysław Królikiewicz
(1898 Lwów – 1976 Warszawa)

Warszawa

akwarela, papier, 33,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: W.Królikiewicz

Proweniencja:
wyposażenie Hotelu Bristol w Warszawie, 
z lat 1945–65.
kolekcja prywatna.

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

83
Władysław Królikiewicz
(1898 Lwów – 1976 Warszawa)

Warszawa

akwarela, papier, 36 × 25 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: W.Królikiewicz 195 (?)

Proweniencja:
wyposażenie Hotelu Bristol w Warszawie, 
z lat 1945–65.
kolekcja prywatna.

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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85
Józef Kasarab
(1906 Lwów – 1966 Gdańsk)

W ogrodzie, 1934 r.

akwarela, papier, 33 × 48 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J. Kasarab 1943

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

Studia ukończył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w roku 1936. Należał do ugrupo-
wanie artystycznego „Krag”, założonego w Krakowie w 1948 roku. Wraz z grupą wystawiał 
swoje prace m.in. w 1949 r. w TPSP w Krakowie. Prawdopodobnie poświęcił się sztuce 
scenograficznej. Tuż po wojnie, w roku 1946, rozpoczął współpracę z Teatrami Miejskimi 
w Krakowie. W latach 1954-56 wykonywał scenografie dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

86
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Jesienny spacer

pastel, akwarela, gwasz, papier, 
54,5 × 57,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: WODYŃSKI

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

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u W. Weissa oraz u F. Kowarskiego. 
W 1928 r. osiadł na stałe w Warszawie. Od 1931 r. należał do grupy Rytm, a od 1933 r. 
do ugrupowania Pryzmat. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie został 
profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu w Toruniu, a następnie profesorem PWSSP 
w Sopocie (lata 1947–1953) i, od 1963 r., ASP w Warszawie. Swoje obrazy – pejzaże, 
martwe natury, portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych 
i zagranicznych. Miał dwa pokazy indywidualne w warszawskim IPS. Obok malarstwa 
sztalugowego zajmował się polichromią, projektował mozaiki i sgraffita. 
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87
Karol Frycz
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Michał Przybyłowicz 
jako Stańczyk w sztuce 
S. Wyspiańskiego  
„Wesele”, 1904.

litografia, papier, 29 × 20,4 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: KF
opisana na kamieniu p. g.: „Wesele”/
Stańczyk

Grafika pochodzi z „Teki Melpomeny”  
gdzie na wspólnej planszy była również 
grafika „Bronisławy Jeremi jako pazik Porcji” 
w sztuce Szekspira "Kupiec Wenecki", Zakład 
A. Pruszyńskiego w Krakowie, 1904 r. 

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 500 -  600 zł

Malarz i grafik, ale przede wszystkim wybitny scenograf teatralny. W latach 1896–1898 
studiował architekturę w Monachium. Studiował malarstwo na wydziale krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Był uczniem m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Leona 
Wyczółkowskiego. Jednocześnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia 
uzupełniał w Wiedniu, Paryżu i Londynie. Artysta jest zaliczany do prekursorów współcze-
snej scenografii teatralnej. Wprowadził na scenę trójwymiarowe dekoracje. Współpracował 
z teatrami największych miast w Polsce. W swojej twórczości artysta zajmował się również 
projektowaniem plakatów, mebli i wnętrz mieszkalnych. Był współautorem wystroju legen-
darnej krakowskiej Jamy Michalika.

88
Witold Wojtkiewicz
(1879 Warszawa – 1909 tamże)

Anastazja

litografia, papier, 34 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: W. Wojtkie-
wicz/904, l. g. napis na kamieniu: 
„Anastazja”

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w 1898 r. w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Kontynuował 
ją na ASP w Krakowie pod kierunkiem m.in. u L. Wyczółkowskiego i T. Axentowicza, 
uzyskując dyplom w 1906 roku. Był członkiem grup artystycznych: Sztuka oraz Grupa 
Pięciu. Uczestniczył w wielu wystawach, tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu. 
W swych obrazach artysta w sposób symboliczny ukazywał ludzką egzystencję jako skazaną 
na niepowodzenie. Świat malowideł Wojtkiewicza, ukazywany w sposób bardzo ekspresyjny, 
jest pełen ponurych postaci, często dzieci. Najczęściej malował w oleju i temperze.
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89
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Portret dziewczynki, 1936 r.

akwarela, ołówek, papier, 62 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Landau i datowany l. d.: 
4.x.36

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

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Potem uczył się w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Stanisława Lentza. Landau brał udział 
w łódzkim życiu artystycznym, również po wyjeździe do Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną 
zamieszkał na Montparnasse w „La Ruche” – pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania 
dla artystów, uczęszczał do Académie de la Grande Chaumiere i Academie Colarossi, 
często odwiedzał paryskie muzea, przyjaźnił się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo 
Modiglianim. W 1928 roku przyjechał do Polski z okazji swoich wystaw w Warszawie i Łodzi. 
Mieszkał przez pewien czas w Saint-Tropez ze znanym angielskim krytykiem i malarzem, 
głównym ideologiem Bloomsbury Group, Rogerem Fryem, który propagował twórczość 
Landaua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie mieszkał także w Nicei i Paryżu, 
wystawiał w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec lat 50. przeprowadził się do Izraela gdzie 
kontynuował pracę malarską. W 1962 roku wykonał swe ostatnie dzieło – witraże dla małej 
kaplicy przy siedzibie YMCA w izraelskiej Tyberiadzie.

90
Tadeusz Waśkowski
(1883–1966)

Mężczyzna z psem

akwarela, kredka, papier, 48 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T.Waśkowski

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

Rodzina artysty utrzymywała bliskie kontakty ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Pierwsze lekcje rysunku Waśkowski pobierał u Stanisława Wyspiańskiego, który był jego 
kuzynem. W 1905 roku podjął studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod 
kierunkiem Józefa Mehoffera. Już w czasie studiów otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia 
za swoje prace. W 1931 roku w krakowskim Pałacu Sztuki TPSP miała miejsce jego 
indywidualna wystawa. Waśkowski pracował jako nauczyciel rysunku. W swojej twórczości 
malował sceny rodzajowe, portrety. Jego prace charakteryzował syntetycznie ujęty rysunek. 



9190 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

93
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Sosny nad morzem, 1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm
na odwrocie: wg rysunku Władysława 
Strzemińskiego – „Sosny nad morzem”, 
1939/1985 akwaforta/papier czerpany, 
Wesołowska

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Malarz, teoretyk sztuki, reprezentant konstruktywizmu w sztuce abstrakcji, twórca teorii 
unizmu. W 1914 r. ukończył Wojskową Szkołę Inżynierii Lądowej i od razu rozpoczął 
aktywną służbę na froncie. Trwale okaleczony podczas walk, nie mógł kontynuować służby 
w wojsku. Postanowił zająć się sztuką – w 1918 r. uczęszczał do Pierwszych Państwowych 
Wolnych Pracowni, tam też nawiązał kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem 
Tatlinem. W szybkim czasie znalazł się w czołówce rosyjskiej awangardy. Poślubił rzeźbiarkę 
Katarzynę Kobro, z którą wspólnie zainicjowali powstanie w 1928 r. grupy „a.r.” (artyści 
rewolucyjni, awangarda rzeczywista). W tym samym czasie opracował autorską koncepcję 
unizmu, zakładającą stworzenie takiej kompozycji, żeby była jednorodna, złożona z elementów 
abstrakcyjnych oraz stwarzała wrażenie zupełnie płaskiej, pozbawionej dynamiki i głębi. 
W latach 1930-1934 powstało ok. 10 prac unistycznych opartych na drobnych falistych 
formach zapełniających płótna.  

91
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Postać z dzieckiem – z cyklu 
Białoruś Zachodnia, 1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm
p. d.: pieczątka GALERIA/ANNA WESO-
ŁOWSKA
na odwrocie: wg rysunku Władysława 
Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś 
Zachodnia, „Postać z dzieckiem”, 
1939/1985, akwaforta/papier czerpany, 
Wesołowska
nakład 45 szt
Grafika wykonana pod nadzorem Nikii 
Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy 
„Warsztat Władysława Strzemińskiego”, 
zorganizowanej przez Galerię Anny Weso-
łowskiej w Łodzi w 1985 roku

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

92
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Dwie postaci z dzieckiem – 
z cyklu Białoruś Zachodnia, 
1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 
29,8 × 43,4 cm
p. d.: pieczątka GALERIA/ANNA 
WESOŁOWSKA
na odwrocie: wg rysunku Władysława 
Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś 
Zachodnia, „Dwie postaci z dzieckiem”, 
1939/1985, akwaforta/papier czerpany, 
Wesołowska
nakład: 25 szt
Grafika wykonana pod nadzorem Nikii Strze-
mińskiej, córki artysty, do wystawy „Warsztat 
Władysława Strzemińskiego” zorganizowanej 
przez Galerię Anny Wesołowskiej w Łodzi 
w 1985 roku

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 zł
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94
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Głowa kobiety, ok. 1912 r.

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

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

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

„Poeta i marzyciel, wyrażał pełnię swej osobowości w swych dziełach, nie przekraczając 
wszakże nigdy odwiecznych praw malarstwa. Jego portrety poruszają nas prawdą wyrazu 
psychologicznego. Dar twórczej wizji, który w wypadku malarza nazywa się wyobraźnią, 
przybrał u niego bardzo indywidualną postać właściwej tylko jemu stylizacji. Jest ona 
wyraźna cyklu w „głów‚, , w większości wyimaginowanych, które przykuwają uwagę głębokim 
zamyśleniem i szlachetną subtelnością rysów .(…) Nie dbał więc o anatomiczną dokładność, 
naturalność kolorytu cery czy o wierność szczegółów wyglądu. W razie potrzeby potrafił 
precyzyjnie oddać to, co pretensjonalnie nazywamy naturą, był bowiem wyjątkowo zdolnym 
rysownikiem. W swych kompozycjach wszystko ujmował jednak jako formy i barwy, za 
pomocą których przedstawiał nieskończenie liczne odblaski swego własnego marzenia. (…) 

E.Woroniecki, L'Art polonais à Paris. Expositions de: […] E.Zak chez M.Bernheim […], 
„La Pologne politique, économique, littéraire et artistique”, 1927, półr. II, s. 590-591
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96
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Scena teatralna, 1944

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

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

95
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Pierroci, 1934 r.

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

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 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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97
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Rynek Saint-Jean-Pied-de-Port 
w Pyrénées

akwarela, papier, 24 × 30 cm
sygn. ołówkiem l. d.: H.Epstein

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

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumiere. 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, uprawia 
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.

98
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż

akwarela, ołówek, papier, 39,5 × 54 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H.Epstein

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł
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100
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Cztery konie

technika własna, papier, 16,5 × 24 cm
sygn. śr. dół: S.E

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

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927-1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje 
prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse 
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć 
można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni 
siedzący przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw 
szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również 
tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób 
zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często 
budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie 
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.

99
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt kobiecy

litografia barwna, papier, 58 × 46,5 cm 
(zadruk), 75 × 54 cm (arkusz)
sygn. na płycie p. d.: Kisling, l. d. 
ołówkiem: 1/16 oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 2 900 zł •
estymacja: 4 000 – 10 000 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.



101100 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

102
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Siedząca kobieta (Bretonka)

litografia barwna, papier,  
58 × 47,5 cm (zadruk), 63 × 49,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Kisling

l. d. ołówkiem: 3/150 oraz p. d.: owalny 
wycisk ATELIER KISLING i podpis ołów-

kiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

103
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w niebieskim berecie

litografia barwna, papier,  
59 × 44 cm (zadruk), 69 × 49 cm  

w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie l. d.:  

Kisling/Sanary/1948
l. d. ołówkiem: 140/150 oraz p. d.: owalny 

wycisk ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

101
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Lilie

litografia barwna, papier, 56,5 × 44 cm 
(zadruk), 75 × 54 cm (arkusz)
sygn. na płycie l. d.: Kisling, l. d. ołów-
kiem: 31/150 oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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104
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

Pejzaż letni

pastel, papier, 33,7 × 49 cm
sygn. p. d.: Schreter

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

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

105
Irena Hassenberg
(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Monaco

akwarela, ołówek, kredka, papier, 
40 × 32 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Reno/Monaco

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 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 
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106
Emmanuel Katz
(zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Portret dziewczynki

ołówek, papier, 26,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: Mane-Katz

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

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej 
Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły 
Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi. W 1913 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny światowej spędził w Petersburgu, 
Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był profesorem Instytutu Artystycznego. 
W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył tamtejsze środowisko artystycznym 
École de Paris. W okresie międzywojennym kilkakrotnie odwiedzał Polskę, gdzie wystawiał 
m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1927 
i 1932, w Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, 
gdzie został członkiem Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, 
Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000, s. 382). Swoje prace 
wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku, dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na 
rozwój języka artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, 
Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. Twórczość malarska stanowiła 
pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował 
ekspresjonistyczne obrazy o tematyce żydowskiej, w tym przedstawienia chasydów (Rabin 
z Torą, ok 1927), sceny z getta, kompozycje figuralne, a także pejzaże, m.in. z południowej 
Francji i Palestyny. Operował szerokimi plamami zdecydowanych barw, zestawianych w kon-
trastowe układy czerni i bieli, błękitu, czerwieni i żółcieni, umieszczając je na neutralnych 
tłach.” (J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, „W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy 
z Polski”, Warszawa 2007, s. 26.)

107
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Kobieta z kotem na kolanach, 
1946 r.

ołówek, papier, 30,5 × 46,5 cm
sygn. p. d.: Hayden 46 i dedykacja u dołu

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 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.



107106 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

108
Joseph Presser
(1907 Lublin – 1967 Paryż)

Parami na plaży

technika mieszana, papier, 23 × 32 cm
sygn. p. d.: Presser

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 400 – 3 600 zł

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski pryejechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-
rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był 
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę 
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
I Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej 
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.

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

Pomnik Karola Wielkiego (przy 
Katedrze Notre Dame w Paryżu)

tusz, akwarela, papier, 48 × 63 cm 
w świetle ramy
sygn. i opisany p. d.: Peské/La statue de 
Charlemagne.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 400 – 5 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m. in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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110
Jan J. Wroniecki
(1890–1948)

Macierzyństwo, 1919 r.

kredka, papier, 41,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. p. d.: J. Wroniecki/1919, l. d. 
opisany: Macierzyństwo

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Malarz, grafik, związany z poznańskim środowiskiem artystycznym. W 1905 roku pracował 
w poznańskich zakładach graficznych Antoniego Fiedlera następnie, po otrzymaniu stypen-
dium od Józefa Kościelskiego wyjechał do Berlina, gdzie rozpoczął studia w Szkole Przemysłu 
Artystycznego. Po powrocie do Poznania rozpoczął współpracę z pismem „Tęcza”, a także 
z warszawskim „Sfinksem”. Przynależał do Stowarzyszenia Artystów "Bunt". Był jednym 
z założycieli poznańskiej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych, w której objął stanowisko 
kierownika Wydziału Grafiki. W 1925 roku na paryskiej wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
otrzymał Grand Prix za swoją pracę pedagogiczną. Od 1917 roku był związany z grupą 
artystyczną Bunt oraz z czasopismem „Zdrój”. W jego twórczości widać wyraźny wpływ 
niemieckiego ekspresjonizmu.  

111
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Leżący akt

gwasz, papier, 14 × 15,5 cm
sygn. p. d.: Pressmane

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 119, nr kat. 73

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

Malarz – grafik pochodzenia francusko- polskiego, związany z kręgiem École de Paris. Studia 
artystyczne odbył we lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Warszawie. 
Wiadomo, że w 1925 roku podróżował na Bliski Wschód i Palestynę. Echa tych podróży 
są uwidocznione w późniejszych obrazach artysty. W 1927 roku osiadł w Paryżu. Otrzymał 
francuskie obywatelstwo. Malował w stylistyce ekspresjonistycznej, tworząc kompozycje 
o intensywnej palecie barw i  starannym rysunku, tworząc pejzaże, studia portretowe. 
W pracach tych widać wyraźny wpływ malarstwa Paula Gauguina czy Paula Cézanne’a.  
W 1932 roku poznał wielkiego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, który został 
jego mecenasem.
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114
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

ołówek, tusz, papier, 31,5 × 68 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

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

112
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Wzruszający film, 1949 r.

autolitografia, papier, 
38 × 48 cm  
w świetle passe-partout
Praca zamieszczona w tece: 
„Tymon Niesiołowski 10 auto-
litografii” wydanej w Toruniu 
(Państwowe Zakłady Graficzne) 
w 1949 r. Autolitografia nr 10.

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

113
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Kwiaty

autolitografia, papier, 
35 × 46,5 cm  
w świetle passe-partout
Praca zamieszczona w tece: 
„Tymon Niesiołowski 10 auto-
litografii” wydanej w Toruniu 
(Państwowe Zakłady Graficzne) 
w 1949 r. Autolitografia nr 6.
Analogiczna autolitografia 
reprodukowana w: A. 
Rissmann, „Tymon Niesiołowski 
(1882–1965)” [katalog 
wystawy], Muzeum Okręgowe 
w Toruniu 2005, str. 157

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława 
Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 
roku zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, 
gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku 
na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę.

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był 
uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie działał 
w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. 
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 
roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą 
spuściznę. 
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115
Witold Rzegociński
(1883–1969 Kraków)

Jesienne liście

linoryt, papier, 29,5 × 22,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i opisany ołówkiem p. d.: 
Rzegociński Witold/Liście Jesienne

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

116
Jerzy Hoppen
(1891 Kowno – 1969 Toruń)

Czaty

akwaforta, miękki werniks, papier, 
34 x 26 cm (odcisk płyty), 
37 × 28 cm w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Jerzy 
Hoppen opisana l. d.: Czaty
Ilustracja do: „Czatów” Adama 
Mickiewicza

cena wywoławcza: 750 zł •
estymacja: 1 000 – 1 900 zł

117
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Literka W z cyklu Literki 
uciekinierki, 1946 r.

akwarela, tusz, papier, 23 × 16,5 cm 
w świetle passe-partout

Akwarela była przygotowana jako ilustracja 
do bajki „Literki uciekinierki” autorstwa 
Władysława Mossoczego. Bajka miała uka-
zać się nakładem krakowskiego księgarza 
Floriana Trzecieckiego w 1946 roku – do 
publikacji jednak nie doszło.

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

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Tymona Nie-
siołowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami jako ilustrator, z czego największy 
rozgłos przyniosła mu kreacja profesora Filutka i jego wiernego towarzysza psa Filusia dla 
tygodnika „Przekrój” (1948–2003). Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu 
prasowego. 
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118
Bolesław Cybis
(1895 Wilno – 1957 Trenton)

Teka Folio One of American 
Indian Drawings, 1970

druk artystyczny, 58,5 × 45 cm (każdy 
arkusz)
sygn. na kamieniu l. d.: B. Cybis, sucha 
pieczęć p. d.: CYBIS
edycja 173/1000

Spis prac:
Strona tytułowa z medalionem oraz 9 
druków artystycznych
1.  “Indomitable Spirit” Comanche Tribe
2. “Silent Thoughts” Shoshone Tribe
3. “Timeless Ritual” Taos Tribe
4. “Pride Runs Deep” Apache Tribe
5.”The Farewell” Hopi Tribe
6. “Eyes of Amber” Mojave Tribe
7. “Image Makers” Apache Tribe
8. “Old Woman” Hopi Tribe
9. „Vanished Dreams” Yuma Tribe

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Po ukończeniu prywatnej Szkoły Realnej w Charkowie w 1915 roku, podjął studia artystyczne 
w Petersburgu. W 1923 roku Cybis rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni 
Tadeusza Pruszkowskiego. Brał udział w kazimierskich plenerach. W 1930 roku podróżował 
do Włoch i Afryki. W latach 1933-1934 roku uzupełniał studia w warszawskiej Akademii, 
ale ostatecznie nie uzyskał dyplomu. W 1939 roku wraz z żoną, również artystką, Marią 
Tym wyjechał do Nowego Yorku, gdzie pracował przy pawilonie polskim na Międzynarodowej 
Wystawie. Tam też zastał go wybuch II wojny światowej. Artysta pozostał już w Stanach 
Zjednoczonych, zamieszkał w Trenton w stanie New Jersey. Cybis od 1928 roku wystawiał 
swoje prace wraz z Bractwem Św. Łukasza, którego był jednym z założycieli oraz członkiem. 
Aktywnie działa w życiu artystycznym. Cybis wykreował swój niepowtarzalny styl. Malował 
stylizowane portrety oraz kompozycje figuralne, często usytuowane w fantastycznym, 
wyimaginowanym świecie. Był artystą wszechstronnym; poza malarstwem, zajmował się 
również rzeźbą, tkaniną oraz ceramiką, którą wytwarzał wraz z zoną w ich własnej wytwórni 
Cordey China Inc. W Trenton i studiu eksperymentalnym Cybis Porcelain Art.
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119
Bogusław Marschall
(1921 Drohobycz – 1995 Gdańsk)

Toruń. Teka graficzna 1947 r.

nakład 400 egzemplarzy, każdy 
drzeworyt sygnowany ołówkiem; 
6 drzeworytów (w oryginalnej tece 8), 
wym. 51 × 41 cm;

Spis prac:
1) Bazylika św. Jana
2) Ruiny Dybowa
3) Kościół Najświętszej Marii Panny
4) Podwórzec Ratusza
5) Kamienica pod gwiazdą
6) Sień w kamienicy pod Gwiazdą

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 400 – 2 500 zł
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120
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Ulica Mariacka w Gdańsku

technika mieszana, papier, 43 × 31 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: TH. URTNOWSKI

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

Theodor Urtnowski studiował malarstwo w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Adolfa Maennchena. Swoje studia artystyczne uzupełniał w Paryżu. Mieszkał 
i pracował w Gdańsku, którego widoki są stale obecne w jego twórczości.  Zajmował się 
także malarstwem religijnym dla kościołów i projektował dekoracje teatralne. Jego nastrojowe 
widoki Gdańska, nawet zimowe charakteryzuje niezwykle ciepła kolorystyka.

121
Stanisław Chlebowski

(1890 Braniewo – 
1969 Gdańsk)

Brama Wyżynna

akwarela, gwasz, papier, 
33 × 36,5 cm w świetle 

passe-partout
sygn. l. d.: St. Chlebowski

cena wywoławcza:  
1 200 zł •
estymacja:  

2 000 – 3 000 zł

122
Stanisław Chlebowski

(1890 Braniewo – 
1969 Gdańsk)

Nad Motławą

akwarela, papier, 
29 × 36 cm w świetle 

passe-partout
sygn. l. d.: St. Chlebowski

cena wywoławcza:  
1 200 zł •
estymacja:  

2 000 – 3 000 zł

Twórczość tego artysty 
związana jest z Gdańskiem, 
w którym spędził większość 
życia oraz z terenami Pomo-
rza. Chlebowski studiował 
architekturę na Politechnice 
Gdańskiej, kształcąc się 
jednocześnie w pracowni 
malarza F. A. Pfuhle. W latach 
1915–1918 uczył się u Lovisa 
Corintha w Berlinie. Chętnie 
malował pomorskie pejzaże 
letnie, dostojną, gotycko – ba-
rokową architekturę Gdańska 
oraz martwe natury. W latach 
60. Gdańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuki przyznało 
twórcy nagrodę artystyczną. 
Wydało także zeszyt mono-
graficzny poświęcony jego 
dorobkowi, w opracowaniu 
Anny Gosienieckiej
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126
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa-1956 tamże)

Zachrystia na Jasnej Górze

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 34 × 23,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: T.Cieślewski

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

127
Antoni Wippel
(1882 Mikuszowice – 1969)

Pomnik Wiktora Emanuela 
w Rzymie

akwarela, papier, tektura, 35,5 × 55 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: AWippel/Roma

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

123
Richard Adler
(1907 Berlin – 1977 Düsseldorf)

Widok na Bazylikę Mariacką w Gdańsku

grafika barwna, papier, 17,3 × 19,6 cm w św. passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: R.Adler oraz opisany ołówkiem l. d.: Danzig

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

125
Erich Scholtis
(1892 Lubiń – 1964 Akwizgran)

Gdańsk

akwarela, papier, 15 × 23 cm
sygn. l. d.: E. Scholtis

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

124
Arthur Bendrat

(1872 Gdańsk – 1914 Coswig koło Drezna)

Widok na Kościół Mariacki, 1906 r.

grafika, papier, 40 × 29 cm w świetle oprawy
sygn. i dat na płycie p. d.: ARTHUR BENDRAT 1906

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 700 zł

Studiował w krakowskiej Wyższej Szkole Przemysłowej oraz w Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem J. Fałata i W. Weissa. Po I wojnie 
światowej mieszkał w Krakowie i Łodzi. Podróżował do Włoch i Francji. W roku 1929 miał indywidualną wystawę w warszawskiej Zachęcie. 
Malował pejzaże, portrety i martwe natury, posługując się przeważnie techniką akwareli. 

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.

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 Aka-
demii 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 współ-
założyciel 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 powsta-
nia 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.
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128
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Osada rybacka, lata 30-te.

akwarela, gwasz, papier, 56 × 87,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 12 000 – 20 000 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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129
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żuraw w Gdańsku

akwarela, papier, 58,5 × 48,5 cm 
w świetle ramy
sygn. ołówkiem l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

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

130
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

O zmierzchu 
nad morzem, 

1922 r.

akwarela, papier, 
12 × 17 cm w świe-

tle passe-partout
u dołu z prawej: 

24/922 oraz sygn. 
ołówkiem: Mokwa

na odwrocie 
nalepka BAZAR 

KATOLICKI/ŁÓDŹ 
SIENKIEWICZA 

49/WYTWÓRNIA 
DEWOCJONALII.

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja:  

3 000 – 4 500 zł

131
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Morze, 1922 r.

akwarela, papier, 
12 × 17 cm w świe-

tle passe-partout
sygn. ołówkiem  
p. d.: 28/922/

Mokwa
na odwrocie 

nalepka BAZAR 
KATOLICKI/ŁÓDŹ 

SIENKIEWICZA 
49/WYTWÓRNIA 
DEWOCJONALII.

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja:  

3 000 – 4 500 zł
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132
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Fala, 1938 r.

gwasz, tektura, 20 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: SJaxa/1938
na odwrocie pieczęć autorska z tytułem 
pracy oraz adresem zamieszkania artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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133
Zofia Stankiewicz
(1862 Ryźna/Ukraina – 1955 Warszawa)

Rybackie łodzie żaglowe 
w porcie

akwarela, papier, 16,4 × 24,4 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Stankiewicz

Wystawiany i reprodukowany: 
„Polskie malarki o morzu”, Centralne 
Muzeum Morskie, 29 maja – 31 sierpnia
2008 r. Gdańsk 2008, il. nr 41, s. 64. 
„Wielka Wystawa Marynistyczna”, Sopocki 
Dom Aukcyjny, 5 sierpnia – 30 września 
2008 r., s. 24, poz. 41

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 9 500 zł

Studiowała w Charkowie. Od 1876 roku naukę kontynuowała w Klasie Rysunku u Wojciecha 
Gersona w Warszawie oraz a od 1880 w paryskiej Académie Julian. W 1883 roku powróciła 
do Warszawy, gdzie dokształcała się w pracowniach Miłosza Kotarbińskiego, Konrada Krzyża-
nowskiego i Kazimierza Stabrowskiego. Stankiewicz swoje życie artystyczne związała gównie 
z Warszawą. W początkowej fazie swojej twórczości artysta przede wszystkim malowała 
pejzaże oraz martwe natury. Wykonywała również ilustracje do wielu czasopism, m.in. do 
Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Bluszcza, Wędrowca. Swoje prace wystawiała od 1893 
roku, na wystawach zarówno krajowych jak i zagranicznych (Belin, Monachium, Paryż). 
W 1902 roku w warszawskim Salonie Krywulta miała miejsce jej pierwsza indywidualna 
wystawa. Od 1904 roku Stankiewicz skupiła się na grafice i rysunku. Tworzyła głownie w tech-
nikach metalowych – akwafortach i akwatintach. Wraz z Ignacym Łopieńskim i Franciszkiem 
Siedleckim w 1912 roku współorganizowała Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych; była 
również związana ze Związkiem Polskich Artystów Grafików. Swoje prace wystawiała na 
konkursach, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Tworzyła w cyklach, przedstawiając 
motywy architektoniczne i pejzaże miast: „Stara Warszawa”, „Wilno”, „Kraków”, „Pomorze”, 
„Dwory, dworki, chaty”.

134
Włodzimierz Nałęcz
(1865 Kijów – 1946 Jeruzal 
k. Skierniewic)

Pejzaż nadmorski

akwarela, papier, 41,5 × 53,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: W. Nałęcz

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

W latach 1885–93 studiował w Akademii petersburskiej u P. Czistiakowa i W. Jakobiego, 
specjalizując się w malarstwie pejzażowym pod kierunkiem I. Ajwazowskiego i L. Lagorio. 
W 1892 jako stypendysta odwiedził Belgię, Szwecję i Norwegię. Od 1893 r. przebywał 
w Düsseldorfie, studiując u E. Dückera. W 1893 powrócił do Petersburga, gdzie ukończył 
studia ze srebrnym medalem. Następnie wyjechał do Paryża, pozostając tam do 1897 roku. 
Z końcem wieku powrócił do Polski; początkowo mieszkał w Żytomierzu, zaś w 1906 r. osiadł 
w Warszawie. Po zakończeniu I wojny światowej, jako jeden z pierwszych polskich artystów, 
malował wybrzeże Bałtyku. Od roku 1920 w swojej pracowni w Lisim Jarze koło Rozewia 
prowadził letnie kursy pejzażu, a w 1922 założył Koło Marynistów Polskich i był jego długo-
letnim prezesem. W 1914 r. opublikował Moje wędrówki artystyczne, będące wspomnieniami 
z licznych podróży, ilustrowane własnymi rysunkami. Nałęcz był wszechstronnym pejzażystą, 
o zróżnicowanym dorobku artystycznym. Fascynowały go krajobrazy północnej Europy, 
a zwłaszcza widoki gór i morza. W późniejszym okresie malował wybrzeża holenderskie, 
angielskie i francuskie (Bretania), a także pejzaże alpejskie. Od 1909 r. twórczość artysty 
została zdominowana przez tematykę marynistyczną. Niewyczerpanym źródłem inspiracji stało 
się dla artysty polskie wybrzeże. Malował tzw. mariny, scenki rodzajowe z życia Kaszubów 
oraz statki floty handlowej i okręty marynarki wojennej. Był autorem dużego cyklu obrazów 
historycznych. z których największe uznanie zdobyła wystawiana w Zamku Królewskim 
w Warszawie „Bitwa po Oliwą”.
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135
Piotr Potworowski
(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Łódki rybackie

ołówek, papier, 7,6 × 13 cm 
w świetle passe-partout

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

Początkowo studiował w warszawskiej szkole K.Krzyżanowskiego. Rok później był uczniem 
J.Pankiewicza w krakowskiej ASP. Wraz ze swoim mistrzem i grupą tworzącą Komitet Paryski 
wyjechał w 1924 roku do Paryża, gdzie przebywał do 1933 roku. Swoją pierwszą wystawę 
indywidualną miał w 1946 r. w londyńskiej Redfern Gallery. W czasie pobytu w Wielkiej 
Brytanii – do 1958 r – prowadził działalność dydaktyczna i artystyczną w Bath Academy od 
Art w Corsham. Po powrocie do Polski otrzymał profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. 
Uprawiał głównie malarstwo, przeszedł stopniowo od malarstwa przedstawieniowego do 
abstrakcji, zachowując istotę polskiego koloryzmu. Jego dorobek malarski uznawany jest 
za jeden z najwybitniejszych w polskiej sztuce powojennej.

136
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Molo

ołówek, papier, 18,5 × 26,5 cm  
w świetle passe-partout 
 
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: 450 zł •
estymacja: 700 – 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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137
Władysław Stachowski
(1852–1932)

Przy brzegu, 1929 r.

akwarela, ołówek, papier, 11,5 × 21 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: W. Stachowski/1929

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

138
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Świnoujście

akwarela, papier, 19,5 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisany w l. d.: Świnoujście/H.
Baranowski

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 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.
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139
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Wiosna, 1975 r.

pastel, tektura, 53,5 × 44 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: Sucha-
nek/1975/wiosna
na odwrocie napis: Z kolekcji obrazów 
lekarki z Sopotu/Antoniego Suchanka 
z Orłowa/Ireny Bołądź-Gutsch/Kwiaty 
w układzie bąbonierkowym/pastel na 
tekturze 53 × 44 cm

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

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

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

140
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Róże

pastel, papier, 42,5 × 65,5 cm
sygn. p. d.: Suchanek
Na odwrocie napis: Prof. Antoni Sucha-
nek Gdynia – Orłowo/Pastel, papier na 
desce/66 cm x 43 cm/„Róże” 1976 r.

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

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

Polskie morze, przed 1934 r.

pastel, papier, 10 × 14,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: A. SUCHANEK
na odwrocie nalepka MAGAZYN ARTY-
STYCZNY I SALON OBRAZÓW |JULIANA 
BUROFA. Warszawa, Nowy Świat 47. 
z numerem pracy 3370 i opisem pracy

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 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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Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Polskie morze, przed 1934 r.

pastel, papier, 11 × 14,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: A. SUCHANEK
na odwrocie nalepka MAGAZYN ARTY-
STYCZNY I SALON OBRAZÓW |JULIANA 
BUROFA. Warszawa, Nowy Świat 47. 
z numerem pracy 3371 i opisem pracy

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



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 
aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licy-
towanego. 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 20% 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 

RE G U L A M I N  S P R Z E DA Ż Y  AU KC Y J N E J



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 20%. 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 
opublikowanego 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 (26) SZTUKA DAWNA 

23 stycznia (sobota) 2021, 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: 
PL 73 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



Urszula Tekieli, Hortus Botanicus VIII, 
olej, płótno, 90 × 90 cm, 2020

21 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 23 STYCZNIA 2021 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN 
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

AUKCJA KOLEKCJONERSKA

10 LUTEGO 2021
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Jerzy Duda-Gracz (1941 – 2004), Obraz – 2029, 1996 r, olej, płyta, 51 × 41 cm, sygn. dat. p.d.: DUDA-GRACZ  2029 / 96



AUKCJA VARIA (40)
13 LUTEGO 2021
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Władysław Jackiewicz, Obraz I, 1966 r.

    20 LUTEGO (SOBOTA) 2021
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Tomasz Sętowski, Odkrycie nieznanej cywilizacji, olej, płótno, 130 × 150 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
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I okładka, poz. 4 – Tadeusz Makowski, Bonne fête 

II okładka, poz. 6 – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej 

III okładka, poz. 10 – Teodor Axentowicz, Portret kobiety

IV okładka, poz. 3 – Julian Fałat, Bystra
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