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WARSZAWA, 10 LUTEGO 2021

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 







w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 27 stycznia 2021 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15

tel. 22 828 96 98 

warszawa@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

 
10 LUTEGO (ŚRODA) 2021, godz. 19.00

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 6

Reklama Aukcji : KOBIETA W SZTUCE

3 MARCA 2021, GODZ. 19:00
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

KOBIETY W SZTUCE 
ARTYSTKI, KOLEKCJONERKI, MUZY

Tamara Łempicka, Andromeda, serigrafia barwna, papier, 99 × 65 cm (zadruk), sucha pieczęć l.d.: TAMARA de LEMPICKA, numerowana l.d.: 164/175, p.d.: PUBLISCHED BY 
DK ART. PUBLISCHING INC. / PRINTED BY KOLIBRI ART STUDIO. INC. Dołączony certyfikat Kitzy Łempickiej



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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1
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Po kąpieli, 1886 r.

olej, płótno, 48 × 35 cm,  
sygn. i dat. p.d.; F. Wastkowski/1886

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Uczeń Feliksa Brzozowskiego. Związany z warszawskim życiem artystycznym. Swoje obrazy 
prezentował od 1867 roku w Zachęcie. Artysta w swojej twórczości najczęściej malował 
sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
oraz Zachęcie.
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2
Leopold Pilichowski
(1869 Piła – 1933 Londyn)

Święto Jom Kippur (Dzień 
Pojednania), 1906 r.

olej, płótno, 44 × 58 cm, sygn. i dat. 
p. d.: Leop. Pilichowski/Łódź 1906 na 
odwrocie nalepka z Gemeentemuseum 
w Hadze (1922 r.)

Wystawiany:
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist’s, Galeria Antyków i Sztuki Współ-
czenej, Berlin, 1907
Gemeente Museum, Haga (depozyt 
z 1922 r.)
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist`s, Berlin, 1907, Muzeum Sztuki, 
Tel Aviv, 16 czerwca – 29 października 
2009

Reprodukowany:
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist’s, Berlin, 1907, katalog wystawy, 
(oprac. kurator wystawy: Ida Batsheva 
Goldman), Muzeum Sztuki, Tel Aviv, 
16 czerwca – 29 października, 2009, 
poz. 118, str. 63

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 350 000 – 40 000 zł

Malarz pochodzenia żydowskiego. Karierę artystyczną wybrał wbrew woli rodziców. Pierwsze 
lekcje rysunku pobierał u malarza Samuela Hirszenberga. W 1886 roku rozpoczął naukę 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie naukę uzupełniał kolejno 
w Monachium (1887–1888) w pracowniach Otto Seitza i Simona Hollósyego oraz w Paryżu 
(1889–1890) w Académie Julian pod kierunkiem Beniamina Constanta i Fernanda Cormona. 
Po powrocie z Paryża zamieszkał w Łodzi, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym 
miasta. W 1905 roku powrócił do francuskiej stolicy, następnie wyjechał do Normandii. Po 
zakończeniu I wojny światowej wyjechał do Londynu, gdzie pozostał do śmierci. Twórczość 
Pilichowskiego była utrzymana w nurcie realistycznym. Artysta swoje kompozycje budował 
stonowaną paletą barw, z dominacją brunatnych brązów, zieleni, szarości. Przeważającym 
motywem w twórczości Pilichowskiego są sceny przedstawiające żydowskie obyczaje, kulturę, 
życie codzienne Żydów. Malował również portrety znanych osobistości, które stanowią 
znaczną część twórczości artysty. Swoje dzieła artysta prezentował na licznych wystawach 
w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lwowie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie. Obrazy 
Pilichowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Nowym Jorku
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3
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na drodze

olej, płótno, 100 × 160 cm 
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 120 000 – 160 000 zł

W latach 1883-1887 studiował w Monachium, w Akademii u profesorów Karla Raupa 
i Nikolausa Gysisa oraz równolegle w prywatnych pracowniach Józefa Brandta i Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego. W 1884 debiutował na wystawie w krakowskim TPSP, swoje prace 
pokazywał też w Monachium, gdzie w 1894 na międzynarodowej wystawie w Glaspalast 
został wyróżniony medalem za obraz Z puszczy litewskiej. W 1895 przeniósł się do Berlina, 
zaproszony przez Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata do pracy przy panoramie Berezyna 
(1895-1896). W Berlinie zamieszkał na dłużej, a następnie przebywał w Wielkopolsce 
i w Warszawie. Współpracował też z Janem Styką przy panoramie Bitwa pod Sybinem 
(1897), a w 1900 wspólnie z Kossakiem podróżował do Hiszpanii i Egiptu, aby wykonać 
szkice plenerowe do zamierzonych panoram Somosierra (nie zrealizowana) i Bitwa pod 
piramidami (1901). Wyjeżdżał także na Litwę, wyspę Sylt, do Norwegii, Szwecji, nad 
Morze Północne i Bałtyk, malował w Amsterdamie, na Krymie i Kaukazie. We wczesnej 
fazie twórczości, pod silnym wpływem Brandta i Wierusza-Kowalskiego, malował sceny 
myśliwskie i rodzajowe oraz obrazy z Tatarami, Kozakami czy Czerkiesami, które przyniosły 
mu powodzenie na monachijskim rynku sztuki. Z czasem naczelnym tematem jego malarstwa 
stał się czysty pejzaż.

W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić dwa 
okresy stylistyczne. Pierwszy z wyraźnymi wpływami twór-
czości Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego, do 
których pracowni artysta uczęszczał podczas swoich studiów 
w Monachium. W tym czasie powstały kompozycje, dla których 
inspiracją były wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz. 
Owocem tych licznych wojaży były sceny rodzajowe, przed-
stawiające miejscowych, Tatarów, Kozaków, czy Czerkiesów. 
Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować kompozycje wyłącznie 
pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy Michała Gorstkina-
-Wywiórskiego świadczy o jego silnej wrażliwości przekładającej 
się na doskonałą percepcję otaczającej go rzeczywistości.

„… malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej ob-
serwacji, sprawności warsztatowej, wypracowanych rozwiązań 
formalnych i salonowej elegancji. (…) Wywiórski był zdecydo-
wanie malarzem naturalistą, który jedynie od czasu do czasu 
pozwalał sobie na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany, 
nie improwizował. (…) Przyrodę darzył szacunkiem. Kolorem 
posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów”.

„Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski”,  
katalog III wystawy z cyklu „Polscy artyści o morzu”,  

Gdańsk 2005, s. 14. 
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4
Marcello Bacciarelli
(1731 Rzym-1818 Warszawa)

Studium wołów, ok. 1805 r.

olej, płótno, 42 × 56 cm, na odwrocie 
odręczny napis: „Peint par Marcel de 
Bacciarelli premier peintre du Roi de 
Pologne Stanislas Auguste”

Obraz posiada ekspertyzę Pani Zofii No-
wak (wieloletniej kustosz Muzeum Naro-
dowego w Warszawie) oraz prof. Andrzeja 
Ryszkiewicza (1922–2005), wieloletniego 
dyrektora Instytutu Sztuki PAN.

Reprodukowanu i opisywany:
Katalog zabytków XVIII wieku w Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Kraków 1906, 
s. 16, nr.16
F. Kopera, Malarstwo polskie od XVI do 
XVIII w., Warszawa 1926, s.282, il. 260
A. Chyczewska, Marceli Bacciarelli, Życie- 
Twórczość- Dzieła, II, Poznań 1970 r., 
s.181, nr 212 b

Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Kraków (od 1906 roku 
zdeponowany w Muzeum Narodowym 
w Krakowie)
Kolekcka prywatna, Polska

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 230 000 – 250 000 zł

W latach 1750–1754 pracował na dworze króla Augusta III w Dreźnie gdzie zapewne spotkał się ze Stanisławem Augustem. W latach 
1764–1766 pracował dla dworu cesarskiego w Wiedniu. Zasłynął na dworze króla Stanisława Augusta jako znakomity malarz portrecista, 
a także zaufany doradca władcy w kwestiach artystycznych. Odpowiadał za wystrój wnętrz królewskich rezydencji: Łazienek Królewskich, 
Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego. Zaopatrywał również galerie Stanisława Augusta w cenne dzieła oraz kierował Malarnią 
Królewską, czyli szkołą artystyczną, której był założycielem (jej uczniami byli m.in. Kazimierz Wojniakowski i Zygmunt Vogel).
 W jego dorobku artystycznym jest wiele scen z historii Polski, a także portrety króla i magnaterii. Był wirtuozem w malarstwie portretowym 
i to zajmowało go najbardziej. Wykonał ponad 30 portretów Stanisława Augusta. Oprócz tego namalował członków najbliższej rodziny 
królewskiej i polskiej arystokracji: m.in. marszałka w. kor. Stanisława Lubomirskiego, biskupa Kajetana Sołtyka oraz dam związanych 
z dworem: Anny Teofilii Potockiej, Heleny Radziwiłłowej, Katarzyny Gattai Tomatis i Anny Doroty Biron. W sumie powstało ok. 200 dzieł. 
Malarstwo Bacciarellego cechuje elegancja oraz nawiązanie do grecko-rzymskich wzorów antycznych z rokokową tonacją barw i miękkim 
światłocieniem, korzystał z tzw. iluzjonizmu – techniki, która dążyła do wywoływania w dziełach plastycznych złudzenia rzeczywistości.



14 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

5
Władysław Stachowski
(1852 Kuba – 1932 Warszawa)

Akt na tle morza

olej, płótno, 106 × 70 cm, 
sygn. l.d.: W.v.Stachowski/Munchen

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Władysław Ignacy Stachowski – malarz długo zapomniany i prawie nieznany; syn polskiego 
zesłańca na Kaukazie. W roku 1879 rozpoczął studia w Akademii w Petersburgu, które 
przerwał niebawem wyjeżdżając na kilka lat do Stanów Zjednoczonych. Studiował malarstwo 
w Nowym Jorku, a przede wszystkim podróżował, pracując okresowo na farmach. Dotarł 
aż do Rzeki Czerwonej, poznając tamtejszych Indian. Po powrocie do Rosji ukończył studia 
w 1888. W 1904 odwiedził Monachium, od 1905 przebywał na Kaukazie. W czasie 
rewolucji w 1917 wyjechał do Monachium, a w 1919 osiedlił się na stałe w Warszawie. 
Jego prace pokazywane wówczas na wystawach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy 
cieszyły się zainteresowaniem. Znany był głównie jako malarz morza, czerpiący inspiracje 
zarówno z obrazów Ajwazowskiego, jak i marynistów angielskich. Malował także pejzaże 
i sceny rodzajowe, najczęściej z końmi. Dwa obrazy artysty – Rozbitkowie i Morskie Oko 
w Tatrach – znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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6
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Konie przed chatą, 1880 r.

olej, płótno, 108 × 169 cm 
sygn. p.d. i dat.: F.Wastkowski/1880

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

Malarz rodzajowy, pejzażysta. Był uczniem Feliksa Brzozowskiego. Od roku 1867 wystawiał 
każdego roku 6 obrazów w warszawskiej Zachęcie, gdzie też znajdują się jego obrazy 
i rysunki. Malował najczęściej sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się również 
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to największe dzieło tego artysty, jakie było do 
tej pory wystawiane na aukcjach.
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7
Leokadia Łempicka
(1865–1913 Kijów)

Portret damy, k. XIX w.

pastel, papier naklejony na płótno, 
89 × 67 cm, sygn. p.g.: lŁempicka

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000 zł

Jako dziecko mieszkała w Samarze, dokąd jej ojciec został zesłany za działalność niepod-
ległościową. W 1885 r. przyjechała do Warszawy i prywatnie pobierała nauki w pracowni 
Wojciecha Gersona. Tajniki malarstwa zgłębiała również w Académie Julian w Paryżu. 
W 1897 r. powróciła do Warszawy i podjęła pracę pedagogiczną w zakresie nauki rysunku 
w prywatnych szkołach malarstwa. Równocześnie brała czynny udział w wystawach, 
prezentując swoją twórczość w warszawskim i krakowskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych, w Salonie Krywulta w Warszawie oraz w galeriach Wilna i Paryża. Wiele z jej prac 
zdobiło zamożne domy na Ukrainie, gdzie niestety uległy zniszczeniu podczas rewolucyjnej 
zawieruchy.
 Ulubionym gatunkiem malarskim Leokadii Łempickiej był portret. Ze szczególnym 
upodobaniem utrwalała realistyczne wizerunki kobiet i dzieci, zarówno w technice olejnej, 
jaki i w mistrzowsko opanowanym pastelu. Tworzonym obrazom nadawała liryczny, nieco 
melancholijny nastrój.
 Duży zbiór prac artystki posiada Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, które otrzymało je 
w 1931 roku od brata Leokadii Michała w zapisie testamentowym. 

Ulubionym gatunkiem malarskim Leokadii Łempickiej był portret. Ze szczególnym upodo-
baniem utrwalała realistyczne wizerunki kobiet i dzieci, zarówno w technice olejnej, jaki 
i w mistrzowsko opanowanym pastelu. Tworzonym obrazom nadawała liryczny, nieco 
melancholijny nastrój.



20 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

8
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Matka z synem, 1923 r.

olej, płótno, 130 × 135,5 cm 
w świetle oprawy, sygn. i dat. l.d.: 1923. 
B. Czedekowsky

cena wywoławcza: 58 000 zł •
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.

Bolesław Jan Czedekowski wsławił się jako wybitny portrecista. To właśnie 
w swoich portretach znalazł sposób na przekazanie swojej artystycznej wizji. 
Artysta na płótnach uwieczniał sylwetki wybitnych postaci związanych ze 
światem arystokracji, polityki, sztuki. Jego obrazy były niezwykle cenione, 
zarówno przez publiczność, jak i krytykę artystyczną.
 „Bolesław Jan Czedekowslci uprawia rodzaj sztuki tak mało u nas rozpo-
wszechniony, że nic mający nawet odrębnej nazwy. We Francji nazywa się go 
„la peinture mondaine”, dałoby się to przetłumaczyć na polski jako „malarstwo 
wielkoświatowe”. Tematem artysty są piękne panie i eleganccy panowie, lubi 
wytworne toalety damskie i dobrze skrojone fraki, wykwintne pozy i gesty. (…). 
W tym świecie wdzięku i wykwitu obraca się artysta ze swobodą, którą daje mu 
wrodzone wyczucie, poparte dużym wyrobieniem; umie podkreślić w portrecie 
rysy dodatnie modela, nie wpadając w pochlebstwo, umie uwydatnić elegancję 
stroju, unikając ostentacji.” (Wacław Husarski, „Z Zachęty”, Czas, nr 25, 
1939, s. 6.)
 Czedekowski głównie malował pojedyncze portrety. Podwójne portrety 
w twórczości malarza nie należą jednak do rzadkości. Artysta wielokrotnie 
malował takie oto kompozycje, w tym także i autoportrety w towarzystwie 
żony czy córki. Obrazy te stanowiły wyjątkowy wydźwięk, ukazując wyjątkową 
atmosferę intymności i wzajemnych relacji uwiecznionych modeli.
 Prezentowany w ofercie aukcyjnej podwójny portret, datowany jest przez 
artystę na 1923 rok. Powstał więc najprawdopodobniej w Paryżu, w którym 
to artysta miał swoje atelier przy Avenue de Breteuil 63. Płótno przedstawia 
portret kobiety i małego chłopca. Widać tu pewnego rodzaju przełamanie 
oficjalnego charakteru, jakże częstego w malarstwie portretowym. Kompozycja 
ma charakter swobodny, pozy modeli są naturalne, niewymuszone. Matka, 
ciemnowłosa, elegancka kobieta, w delikatnej żółtawo-złotej sukni z odkrytymi 
ramionami, w opiekuńczym geście delikatnie obejmuje małego chłopca, 
ubranego w czarny mundurek z białym, rozłożystym kołnierzem. Widać też 
czuły gest splecionych dłoni sportretowanych. Całość artysta zbudował miękko 
malowanymi pociągnięciami farb. Paleta kolorystyczna obrazu utrzymana jest 
w ciepłych barwach; tło nie przytłacza pary modeli.
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W latach 1895–1901 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Floriana Cynka, Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera. Uczęszczał również do pracowni 
malarstwa pejzażowego Jana Stanisławskiego, a w 1907 wziął udział w wystawie jego 
uczniów. Jeszcze jako student, wraz z kilkoma kolegami współpracował z Jackiem Malczew-
skim przy realizacji dekoracyjnego fryzu na gmachu TPSP w Krakowie (ukończony 1901). 
Później przez dwa lata kształcił się w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu u Jeana L. Gérôme’a. 
Po powrocie do kraju mieszkał w Janówce k. Wieliczki. Należał do Grupy „Zero”, Cechu 
Artystów Plastyków „Jednoróg” Powszechnego Związku Artystów polskich i wystawiał wraz 
z tymi stowarzyszeniami. Uczestniczył też w wystawach w krakowskim TPSP, gdzie w 1933 
miał wystawę indywidualną, wystawiał w warszawskiej Zachęcie, we Lwowie i Poznaniu. 
Malował kompozycje figuralne i portrety, ale przede wszystkim był pejzażystą, ukształtowanym 
pod wyraźnym wpływem sztuki Jana Stanisławskiego. Malował motywy z okolic Krakowa 
czy Wieliczki, a także krajobrazy tatrzańskie.

9
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Ogród, 1910 r.

olej, płótno, 70 × 138 cm, sygn. mono-
gramem wiązanym l.d.: JK, na odwrocie 
naklejka wystawowa TPSP w Krakowie 
z 1910 r. z nazwiskiem artysty i tytułem 
pracy

Wystawiany:
– Nieustająca Wystawa Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
grudzień 1910, poz. 79

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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W majestatycznej urodzie nocnego nieba, ogromna ściana ciemnoniebieskiej emalii 
usianej wyciszonymi gwiazdami czy też nieba wieczornego, którego błękit pogłębia 
się w falach, pozbawionych materii w tej słabnącej jasności, pod niebem ubarwionym 
ogniem zachodzącego słońca i jakby ustrojonym niezwykłym odlotem wielkich ptaków 
z purpury, szmaragdów, szafirów – skały, wyspa medytacji obsadzona wysokimi cypry-
sami i zamkami z sennych marzeń. Zamek zaczarowany, zamek księżycowej poświaty, 
zamek Atlantydy ukwiecający morze swym nagłym rozkwitem, zamek królów i królowych, 
wyobraźnia Biegasa buduje je z kształtów ludzkich, zastygłych w uroczystej ekstazie, 
melancholijnych królów, beznadziejnie zakochanych dziewic. Gustave Kahn, „Boleslas 
Biegas. Les Nuits Mystiques”, [w:] „Exposition des Ouvres de Charles Hetherington le 
Célèbre Peintre Américain et de Boleslas Biegas Peintre Polonais”, Paris, Galerie André 
Seligmann 1925, ss. 12–14
 Na początku lat 20. XX wieku Bolesław Biegas maluje cały cykl obrazów o onirycznej 
i symbolicznej wymowie zatytułowany „Mistyka nieskończoności”. Było to swoiste 
oddanie hołdu Arnoldowi Böcklinowi i jego słynnej Wyspie Umarłych, która stała się 
ogromną inspiracją dla Biegasa. Kompozycje z tej serii to sceny utrzymane w mistycznej, 
niemalże teatralnej atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach czerni i granatów, 
z osobliwym ukazaniem postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie.

10
Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Grota skał, 1924 r.

olej, płyta, 53 × 43 cm, sygn. p.d.: 
B. Biegas, na odwrocie francuskie naklejki 
wystawowe (?) z tytułem pracy i datą: 
1924/Grotte des roches

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Malarz i rzeźbiarz. Studia rzeźbiarskie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 
w pracowniach K. Laszczki oraz A. Dauna. W 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo 
uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się 
z polskim środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego. Artysta zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. 
W późniejszych latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. 
W okresie paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego 
dorobku była twórczość literacka oraz malarska. Artysta zaczął malować za namową 
Stanisława Wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Następnie, artysta 
w swej malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle 
malarskie. Ogromną popularność przyniosły mu jego portrety, z specyficznymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Inspirował się również sztuką Arnolda 
Böcklin’a oraz Gustava Moreau. Prace artysty należą do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, paryskim 
Muzeum Orsay oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. W 2015 roku 
w Warszawie powstała największa ekspozycja dzieł Biegasa, łącząca zbiory kooperacji 
Fundacji im. Bolesława Biegasa i Biblioteki Polskiej w Paryżu.
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11
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Pejzaż z południa Francji, 1935 r.

akwarela, papier, 27 × 42 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Pankiewicz/1935

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął na kursach prowadzonych przez Wojciecha Gersona. W 1884 porzucił gimnazjum i zapisał się do Warszawskiej 
Klasy Rysunkowej, uzyskał stypendium i rok akademicki 1885-1886 spędził w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych razem z Władysławem 
Podkowińskim. Tam nastąpiło pierwsze spotkanie ze sztuką dawnych mistrzów, których dzieła, oglądane w Ermitażu, miały zaważyć na 
ukształtowaniu jego malarstwa. W Warszawie, w l. 1886-1889, pozostawał wśród szermierzy naturalizmu - literatów, malarzy, muzyków 
i krytyków skupionych wokół redakcji czasopisma „Wędrowiec”. W 1906 został powołany na stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie zamieszkał. Letnie miesiące spędzał we Francji nad Morzem Śródziemnym, w Bretanii i w Normandii, w 1908 zaprzyjaźnił 
się z Pierrem Bonnardem. Malarstwu Pankiewicza w tym czasie patronowały dzieła Cézanne’a i Renoira. Obowiązki profesora w krakowskiej 
Akademii podjął Pankiewicz w 1922 r., grupa jego najbliższych uczniów założy w 1923 „Komitet Paryski” dla zorganizowania grupowego 
wyjazdu do Paryża; w 1925 przekształci się on w „Paryską Filię” Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, działającą do 1931 r., w tym pod 
kierunkiem Pankiewicza do 1926 r. W 1927 r. rząd francuski nadał Pankiewiczowi krzyż kawalerski Orderu Legion d’Honneur, a w 1933 
z okazji 40-lecia twórczości rząd polski - komandorię Orderu Polonia Restituta. W latach 1928-1932 Pankiewicz pracował nad dekoracyjnymi 
panneaux do kaplicy Królewskiej zamku na Wawelu.
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13
Andrzej Grabowski – przyp.
(1833 Zwierzyniec – 1886 Lwów)

Pod Kopcem Kościuszki 
w Krakowie

olej, płótno, 29,5 × 37 cm,  
sygn. na odwrocie na blejtramie: 
Grabowski

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

Studiował w latach 1849–1855 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Wojciecha Stattlera 
i Władysława Łuszczkiewicza. Na studiach zaprzyjaźnił się z Arturem Grottgerem. Od roku 
1860 studiował na Akademii Wiedeńskiej u Carla Wurzingera, później w Paryżu i w Akademii 
monachijskiej. W roku 1866 zamieszkał we Lwowie. W 1877 staraniem Jana Matejki został 
profesorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Malował obrazy rodzajowe i historyczne, 
portrety arystokracji i współczesnych mu ludzi. Jego portrety olejne są pełne wyrazu i do-
brej charakterystyki. Najważniejsze z nich znajdują się w muzeach: we Lwowie (portret 
doktora Smolki), w Krakowie (autoportret i 2 in.), w rapperswilskich zbiorach (portret braci 
Kozakiewiczów i in.). Znany też jest portret księcia Adama Stefana Sapiehy. Sportretował 
także: Kornela Ujejskiego, Stanisława Tarnowskiego i Antoniego Kurzawę. Obok malarstwa 
portretowego dużą część jego twórczości stanowią prace o tematyce społecznej.

12
Franciszek Streitt
(1839 Brody – 1890 Monachium)

Portret mężczyzny, 1867 r.

olej, tektura, 47 × 34 cm, 
sygn. i dat. p.ś.: F. Streitt/67

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W latach 1856–1866 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława 
Łuszczkiewicza i Jana Matejki, a następnie w Akademii wiedeńskiej u Eduarda Engertha. 
W roku 1871 osiadł na stałe w Monachium, dzieląc pracownię z przyjacielem, malarzem 
Antonim Kozakiewiczem. Z Monachium wyjeżdżał do Krakowa i na Węgry. We wcześniejszym 
okresie – jak przystało na ucznia Matejki – malował kompozycje historyczne, ale o zabar-
wieniu rodzajowym (Pożegnanie syna wyruszającego na wyprawę wiedeńską). Później, 
już w Monachium malował portrety i pejzaże oraz – przede wszystkim – sceny rodzajowe 
z małych polskich miasteczek czy wsi – jarmarki, wędrownych muzykantów, obozowiska 
Cyganów. Chętnie malował też nieco sentymentalne scenki z dziecięcymi bohaterami. W jego 
pracach dużą rolę odgrywała anegdota, dopowiedziana jeszcze opisowym, literackim tytułem; 
Zakazany owoc, Pociecha matuli, Bez jutra czy Ostatnia krówka. Obrazy artysty „pokazujące 
z największa wiernością życie ludu polskiego/../, znalazły jak najżywsze uznanie” i cieszyły się 
znacznym powodzeniem, a wiele z nich trafiało na angielski bądź amerykański rynek sztuki.
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14
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

W zaścianku, ok. 1914 r.

olej, deska, 28 × 14 cm, 
sygn. p.d.: J Malczewski

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 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.

Podejmując temat roli sztuki i misji artysty, Jacek Malczewski posługuje się symbolem 
drabiny, która jest częstym i bardzo ważnym motywem w jego twórczości. Niezbędny 
w pracowni malarskiej sprzęt jest jednocześnie symbolem poznania i dążenia do 
doskonałości. Aluzja do drabiny Jakubowej wydaje się być oczywista: „I ujrzał we śnie 
drabinę stojącą na ziemi, a wierzch jej dosięgający nieba: i Anioły Boże wstępujące 
i zstępujące po niej”. Malczewski zamiast aniołów na drabinie umieszcza malarczyka, 
ale częściej jeszcze modelkę, jak to ma miejsce na prezentowanym obok obrazie. 

Katarzyna Posiadała, Jacek i Rafał Malczewscy, Radom, 2014 r., s. 28
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15
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

W parku, ok. 1904 r.

olej, tektura, 14 × 23 cm, 
sygn. p.g.: L.Gottlieb (...)/Munchen

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

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku lat 
20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje stawały 
się coraz spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi odcieniami 
szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi rysami 
twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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16
Maurycy Trębacz 
(1861 Warszawa – 1941 Łódź)

Młoda kobieta z koszem

olej, sklejka, 60 x 50 cm,  
sygn.p.d.: Maurycy Trębacz

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie swoje malarskie umiejętności kształcił 
pod okiem Wojciecha Gersona oraz Antoniego Kamińskiego. Uczył się rownież w pracow-
niach Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Odbył rownież studia w Monachium u Aleksandra Wagnera i Otto Seitza oraz w Paryżu 
w Academie Colarossi, ktore ukończył otrzymując srebrny medal za pracę Z martyrologii. 
W 1894 roku zamieszkał w Warszawie, a następnie w 1909 roku przeniosł się do Łodzi. 
W swojej tworczości utrzymanej w duchu realistycznym, malował przedstawienia ze scenami 
rodzajowymi, pejzażami i portretami. Artysta bardzo często sięgał po motywy żydowskie, 
ukazując w swych obrazach życie codzienne Żydow i to właśnie te przedstawienia przyniosły 
mu największą sławę. Swoje prace wystawiał na wystawach m.in. w Paryżu, Monachium, 
Chicago, Warszawie oraz w Łodzi.
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17
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kopanie buraków

olej, tektura, 28,5 × 68,5 cm, 
sygn. l.d.: StKamocki

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. Od. 
1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał m.in. do 
wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem 
Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów Jana 
Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek 
do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale i okolice Krakowa. Zauroczony 
pięknem gór, pozostał im wierny do końca życia. Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie 
wracając do jednego tematu. W pierwszym okresie twórczości (1900-15) malował gęstą pastą 
olejną, którą nakładał obficie, uzyskując efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. 
Operował przy tym niezbyt szeroką gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie 
zielenie o niezbyt silnym napięciu walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi 
i pozostawał wierny przedmiotowi. W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, 
szerokimi pociągnięciami pędzla, nadając obrazom matową powierzchnię.
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Podczas II wojny światowej Wlastimil Hofman 
wraz z żoną Adą przebywali na emigracji. 
W trakcie wędrówki zwiedzili wiele miejsc, 
dotarli między innymi do Stambułu. Z Turcji 
na pokładzie statku „Warszawa” dopłynęli 
do Palestyny (Hajfy) 12 XI 1940. Mieszkali 
w Hajfie, Tel Awiwie, Jerozolimie, Tyberiadzie, 
Jafie. W trakcie pobytu w Ziemi Świętej odbyli 
wiele podróży, w tym nad Morze Martwe, na 
górę Tabor (gdzie do dziś znajduje się obraz 
Hofmana przedstawiający widok na bazylikę 
Przemienienia Pańskiego, datowany 19 XI 
1942 i sygnowany WH), odwiedzili Nazaret, 
Betlejem. W Jerozolimie odbyły się dwie 
wystawy prac Hofmana w 1941 i 1942 roku. 
A w 1944 r. odbyła się wystawa prac artysty 
w Nazarecie w British Institute. Na emigracji 
Hofmanowie pozostali w Palestynie do 1946 
roku, kiedy to wrócili do Krakowa.

Źródło: Beata Mielczarek, Wlastimil 
Hofman, Autobiografia, Neriton, 2020 r. 

18
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga –1970 Szklarska Poręba)

W drodze do góry Tabor, 1943 r.

olej, płótno, 30 × 38 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Wlastimil Hofman / Nazaret  1943 
na odwrocie dedykacja; Panu Franciszko-
wi Kosińskiemu / na pamiątkę / Wlastimil 
Hofman / „ W drodze do góry Tabor” / 
Nazaret - listopad 1943

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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19
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret kobiety, 1924 r.

pastel, papier, 62,5 × 46,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat..:  
Ign. Witkiewicz/T.B. 1924 

Depozyt w Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku (w latach 2007–2017)

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

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

Fragmenty z ekspertyzy z 2019 r. p. Anny Żakiewicz (witkacologa).
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20
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory 
na Polesiu)

Wyznanie miłości Muleja 
Chekke księżniczce Feniksanie, 
1922 r.

Scena z „Księcia Niezłomnego” dramatu 
Pedra Calderóna de la Barki w swobod-
nym przekładzie Juliusza Słowackiego 

akwarela (czerwień wypłowiała), papier, 
17 × 25,5 cm w świetle oprawy 

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

skich, bezpośredni dar artysty. 

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz – witkacologa

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

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

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

(fragment z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)
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Kubizm lat 1920-27 urzekł Lama dynamizmem linii i architektoniką przestrzeni; 
- neoklasycyzm lat 1927-34 proponował kontakt z monumentalizmem renesansu 
i epickim rozmachem humanisty; postimpresjonizm lat 1934-49 reaktywował 
finezję uczuć i odczuć, przywracał wiarę w siłę koloru (…)

Jerzy Strumieński, ze wstępu do katalogu wystawy jubileuszowej  
W. Lama, Sopot BWA, 1968 r.

Na prezentowanym obrazie artysta uchwycił widok pasma górskiego Gorce 
w Beskidach Zachodnich. 

21
Władysław Lam
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Pejzaż znad Raby – Raba II, 
ok. 1925–1930 r.

olej, płótno, 101 × 82 cm, sygn. l.d.: 
-Lam (w owalu), na odwrocie autorski 
tytuł: Raba II

Dołączona ekspertyza p. Adama 
Chełstowskiego

cena wywoławcza: 55 000 zł •
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Malarz, grafik pedagog. w latach 1912-1918 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem Teodora Axentowicza i Józefa Mehoffera. W 1925 był w Paryżu, 
skąd podróżował na południe Francji, gdzie namalował wiele studiów pejzażowych i widoków 
architektonicznych. W latach międzywojennych wykładał rysunek na Wydziale Architektury 
Politechniki Lwowskiej, a po II wojnie światowej na Politechnice w Gdańsku oraz w Szkole 
Sztuk Pięknych w Sopocie. Był członkiem kilku ugrupowań artystycznych, wystawiając m.in. 
z Cechem Artystów Plastyków „Jednoróg” i grupą „Nowa Generacja”. Ponadto uczestniczył 
w licznych wystawach za granicą, m.in. w międzynarodowej wystawie w „Sztuka i technika” 
w Paryżu (1937), w światowej wystawie w Nowym Jorku (1939); wystawiał też w Brukseli 
(1926, 1929), Sztokholmie (1927), Amsterdamie (1929), Filadelfii (1933), Hamburgu 
(1935), Monachium i Tokio (1939), Berlinie 1947, Wiedniu (1949). W kraju miał kilka 
wystaw indywidualnych. Był autorem książek i malarstwie. Malował pejzaże, martwe 
natury, portrety i kompozycje figuralne. W jego wczesnych pracach widać fascynację sztuką 
Wyspiańskiego, później artysta zainteresował się doświadczeniami kubizmu, a z czasem 
i postimpresjonizmu. Twórczość lat pięćdziesiątych wiąże się z nurtem abstrakcji aluzyjnej. 
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22
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Droga

olej, płótno, 37 × 46 cm, sygn. l. d.: 
T. Makowski, na odwrocie napis: Tadé 
Makowski/La route/Paris

cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 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.

„O ile dawniej (…) Makowski interesował się pejzażem bogatym, przestrzennym, nie pozba-
wionym anegdotycznych scen rodzajowych, o tyle teraz wybiera motyw krajobrazowy raczej 
mały, skromny, „zwyczajny”. Ze szczególnym zamiłowaniem obserwuje zakręt drogi na skraju 
wsi, zabudowania kamiennych domków przy drodze, pochyłe przydrożne drzewa. (…) Bywa, 
że drogą jedzie zaprzężony w konie wózek lub idzie z książkami do szkoły samotne dziecko. 
(…) Pejzaże te można określić jako realistyczne. Domy mają dachy i okna, drzewa gałęzie, 
kościoły określoną architekturę, a droga zakręca według normalnych praw perspektywy. 
Ale mądra zasada wyboru wobec samego motywu, liryczno-naiwna prymitywizacja formy 
w stosunku do „wielomównej” przyrody decydują, że nie jest to naturalistyczna fotografia 
ani szkic terenowy, lecz autentyczne dzieło sztuki o specyficznym klimacie.”

W. Jaworska, Tadeusz Makowski polski malarz w Paryżu, Wrocław 1976, s. 29.

„W przeciwieństwie do błyskotliwego koloru impresjonistów koloryt jego obrazów, nie 
błyszcząc – świeci blaskiem matowoszarym. Ta właściwość koloru jest przedziwna i w tym 
leży siła Makowskiego jako malarza.”

T. Czyżewski, Tadeusz Makowski malarz dzieci, gruszek i jabłek,  
w: „Życie Polskie” 1924 (10 II)

„Samlicki: Przejdźmy do kolorytu. Jest on – bez względu na to, co przedstawia: ludzi, widoki, 
czy martwe natury – bardzo słaby. Nie lubisz natężonych barw, unikasz silnych akcentów, tak 
barwnych, jak walorowych, wskutek czego oblicze Twych dzieł – lubo szlachetne – zawsze 
atoli jest anemiczne.
 Makowski: To, co nazywasz anemią, jest wyrafinowanym smakiem. Unikam silnych barw, 
bo wrzeszczą – wolę przytłumione piano. Duszy mej odpowiadają anemiczne, biedne dzieci, 
zwiędłe kwiaty lub dyskretne w kolorze, wolę łagodne światło szarych dni niż gwałtowne 
kontrasty słońca. Zerwałem raz na zawsze z impresjonizmem, chodzi mi o przedmiot, o rzecz, 
a nie o efekt.”

M. Samlicki, Twórczość plastyczna Tadeusza Makowskiego,  
w: „Kurier Literacko-Naukowy” 1927 nr 72
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23
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Spacer w Bystrej

akwarela, papier, 32 × 70 cm, 
sygn. p.d.: JFałat Bystra

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

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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25
Ludwik Nawojewski
(1864 Radom -1930)

Martwa natura z grzybami 
i ogórkiem, 1922 r.

olej, tektura, 35 × 46 cm,  
sygn. i dat. p.d.: L.Nawoj/1922.,  
na odwrocie naklejka wystawowa  
z 1922/23 z TZSP w Warszawie

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

Był synem poborcy Kasy Gubernialnej. Po ukończeniu gimnazjum w Radomiu studiował 
w Warszawskiej Szkole Rysunkowej, kierowanej przez Wojciecha Gersona. Pod wpływem 
kształcącego się również u Gersona Stefana Mucharskiego poświęcił się głównie karykaturze, 
pracując jednocześnie zarobkowo jako urzędnik w Banku Państwa. Był aktywnym członkiem 
Tow. Artystycznego. Pierwsze jego  rysunki ukazały się w wydawnictwach humorystycznych 
Kamertona, potem ilustrował Kolce, Muchę, Kurier Świąteczny, Sowizdrzała. Rysunki kreślone 
żywą, energiczną kreską sygnowane są początkowo: L.Nawojewski, później ok. 1908 r. 
Nawoj. Równocześnie do karykatury uprawiał malarstwo olejne i akwarelowe. Były to 
przeważnie niewielkiego formatu pejzaże i studia postaci. Wystawiał swe prace w TZSP 
i Salonie Sztuki Stanisława Kulikowskiego w Warszawie. W zbiorach Działu Grafiki Polskiej 
MNW znajduje się zespół 84 rysunków tuszem.

24
Aleksander Sarnowicz
(1878–1938)

Polowanie, 1901 r.

olej, płótno, 48 × 89 cm,  
sygn. i dat. l.d.: A.Sarnowicz/1901

cena wywoławcza: 6 200 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1905–1906 oraz 1909–1910 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Później na dwa lata wyjechał za granicę, do Francji 
i Austrii, przebywał w Paryżu i Salzburgu, a następnie zamieszkał w Kijowie. W 1919 
ochotniczo wstąpił do Legionów i służył w 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Podczas kampanii 
1920 roku został ciężko ranny. Od 1912 sporadycznie, a w latach 1921–1938 stale i z dużym 
powodzeniem, wystawiał swoje obrazy w warszawskiej Zachęcie. Malował kompozycje 
batalistyczne z czasów wojny, ale jego twórczość – na którą składały się niemal wyłącznie 
obrazy olejne – to przede wszystkim pejzaże, sceny z życia wsi, miasteczek, studia zwierząt. 
W latach dwudziestych i trzydziestych malował również krajobrazy i motywy tatrzańskie 
oraz portrety górali. Kilka prac artysty znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
a większy ich zespół w Muzeum Okręgowym w Radomiu, gdzie w latach 1945, 1958 
i 1968 urządzono wystawy jego malarstwa.
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26
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Powrót do dworu

olej, płótno, 65 × 118 cm, 
sygn. p.d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 40 000 zł

W latach 1902-1911 studiował w ASP w Krakowie u Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczół-
kowskiego. Otrzymał stypendium i w 1908 roku wyjechał na 3 lata do Paryża. Należał do 
TZSP oraz grupy „Pro-Arte”. W 1937 roku otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu”. 
Malował pejzaże wiejskie, miejskie, sceny rodzajowe, jednak jego ulubionym tematem były 
konie. Prace Kotowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu oraz w Bibliotece Narodowej i w Muzeum Sztuki w Łodzi.
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27
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż z Kalwarii

olej, płótno naklejone na tekturę, 
34 × 45,5 cm, sygn. monogramem wią-
zanym p.d.: WW, na plecach dedykacja: 
Kochanej żonie w dniu/imienin/Jarek 
13.03.1991r

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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28
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 47 × 68 cm, 
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz pejzażysta – gimnazjum ukończył w Kijowie, tam też studiował w Szkole Rysunkowej 
Aleksandra Muraszki. Po studiach wrócił do Kamieńca Podolskiego, skąd w roku 1921 
wyjechał do Warszawy. Tu miał pracownię na rogu ulic Tamki i Cichej. Niestety zgromadzone 
tam obrazy spłonęły w czasie powstania 1944 roku. Po powstaniu artysta przebywał w obozie 
w Pruszkowie skąd trafił do obozu pracy w Lipsku. Do kraju powrócił w roku 1946 i zamieszkał 
w Komorowie pod Warszawą, a później w Milanówku. Jego nastrojowe krajobrazy emanujące 
spokojem i pogodą cieszyły się zawsze dużą popularnością. Korecki najczęściej malował 
pejzaże zimowe z motywem leśnej drogi i strumienia wijącego się wśród śniegów, a obok 
nich także wiosenne, letnie czy jesienne widoki z Mazowsza.

29
Stanisław Gibiński 
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Przy strumieniu

akwarela, papier, 48 × 68 cm,  
sygn. l.d.: S.Gibiński

cena wywoławcza: 13 000 •
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie poważny wpływ na jego twórczość 
wywarli J. Fałat i L. Wyczółkowski. Posługiwał się głównie techniką akwarelową, a tematami 
jego prac były pejzaże, sceny rodzajowe i polowania. Artysta wielokrotnie uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i innych, a twórczość 
jego cieszyła się znacznym powodzeniem.
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30
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Kościółek na Podhalu

olej, płótno, 78 × 58 cm,  
sygn. l.d.: Borysowski

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

Studiował w l. 1926–31 w ASP w Krakowie pod kierunkiem W.Jarockiego, I.Pieńkow-
skiego i S.Kamockiego. W 1932 przebywał na stypendium Funduszu Kultury Narodowej 
we Włoszech. W tym samym roku został członkiem Towarzystwa „Sztuka“. W 1933–34 
kontynuował studia w Oddziale Paryskim ASP w Krakowie pod kierunkiem J.Pankiewicza. 
W okresie II wojny św. przebywał we Lwowie. Od 1946 był profesorem i kierownikiem 
Zakładu Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, a w 1954-72 równolegle 
uczył w PWSSP w Gdańsku, gdzie od 1955 do 1964 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Malarstwa. Współtwórca Grupy Toruńskiej w 1958, pozostawał jej niekwestionowanym 
liderem przez cały okres działalności ugrupowania, tj. do 1978. Twórczość artysty rozwijała 
się równolegle w dziedzinach malarstwa (również ściennego) i grafiki (szczególnie barwnej 
litografii i linorytu). Jego malarstwo, w swych początkach naznaczone wpływem szkoły 
Pankiewicza, podlegało w ciągu lat przemianom stylistycznym, z których najistotniejsza 
nastąpiła ok. 1956. Artysta odszedł od figuracji, zaczął tworzyć kompozycje abstrakcyjne.
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32
Walery Brochocki 
(1847 Włocławe – 1923 Warszawa)

Polska wieś, 1893 r.

olej, deska mahoniowa, 25 × 29,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W. Brochocki  
Chicago 1893

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

Malarz, autor pejzaży i widoków miejskich. Studia artystyczne rozpoczęte w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej u Ch. Breslauera kontynuował od 1869 r. w Akademii monachijskiej 
pod kierunkiem A. Liera i H. An-schütza. W Monachim pozostał na dłużej, miał wspólną 
pracownię z A. Kotsisem i Z. Sidorowiczem, uczestniczył w tamtejszych wystawach. Jego 
obrazy cieszyły się powodzeniem, zwłaszcza gdy na Powszechnej Wystawie w Wiedniu 
w 1873 r. obraz artysty odznaczono medalem. W 1877 r. wyjechał do Paryża, gdzie malował, 
wykazując wpływy barbizończyków, krajobrazy z okolic Fontaienbleau. W 1878 r. jeździł do 
Algieru, by malować panoramę na zlecenie francuskiego rządu. W 1888 r. na stałe osiadł 
w Warszawie, skąd jeszcze wielokrotnie wyjeżdżał na Litwę, Podole i do Besarabii.

31
Zdzisław Jasiński 
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Kopanie, 1912 r.

olej, tektura, 22 × 35 cm,  
sygn. l.d.: Zd. Jasiński

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

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę 
dekoratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej 
dawał mu pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u profesorów Leopolda Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. 
W Monachium przebywał od 1885 r., gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. 
W 1893 r. powrócił do Warszawy. Prace Jasińskiego to także monumentalne malarstwo 
dekoracyjne, m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie w katedrze we Włocławku 
i kolegiacie w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę rodzajową, 
a także malarstwo symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył 
podróż do Italii. W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 
roku osiadł w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.
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34
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Dziewczyna w czerwonej huście 
na główie

olej, tektura, 52 × 71 cm,  
sygn. l.d.: Wincenty Wodzinowski

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

33
Kazimierz Bieńkowski
(1863–1918)

Scena rodzajowa z góralami, 
1896 r.

olej, płótno, 30 × 40 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Kazimierz Bieńkowski / 
1896

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

W latach 1880–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował portrety, 
krajobrazy (w tym wiele tatrzańskich), sceny rodzajowe, tzw. „typy ludowe” górali czy 
Cyganów. Znane są również jego obrazy nawiązujące do malarstwa A. Böcklina (Rybak 
i Syrena, 1901). Swoje prace wystawiał w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w latach 1886, 1893, 1894. W roku 1892 obraz Z Gubałówki przesłał także do 
warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na konkurs im. Kuryerowa. Prace artysty 
znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Krakowie.
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35
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Dama w zielonej sukni

olej, płótno, 97 × 80 cm, 
sygn. pg.: ST. GAŁEK

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

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 r. do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował 
także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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36
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety podpartej  
na dłoni

olej, płótno, 72 × 60 cm

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

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

Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pra-
cowniach Jacka Malczewskiego oraz Wojciecha Weissa. W 1922 uzyskał stypendium rządu 
francuskiego. WWParyżu związał się z kręgiem artystów École de Paris, m.in. z Chaimem 
Soutinem, Mauricem Utrillem, Louisem Marcoussisem, Wacławem Zawadowskim, Mojżeszem 
Kislingiem, Henrykiem Haydenem oraz Eugeniuszem Zakiem. W tym okresie zaczął też 
sygnować swoje prace Eugène Ebiche. Jego sztukę promowali znani marszandzi Leopold 
Zborowski i Georges Bernheim. Brał ponadto udział w Salonach paryskich: Jesiennym (1925) 
i Niezależnych (1926). W 1926 eksponował swe obrazy w Krakowie wraz z członkami CECHU 
ARTYSTÓW PLASTYKÓW „JEDNORÓG”. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki 
w Galerie Bonaparte w Paryżu. Jako reprezentant Polski wziął udział w Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki urządzonej przez College Art Association w 1933 w Nowym Jorku. W 1939 
artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych. W latach 40. potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego. 
Początkowo kierował katedrą rysunku. W 1945 otrzymał nominację na stanowisko rektora 
macierzystej uczelni, które piastował do 1950. W okresie 1950–1969 pełnił funkcję kierow-
nika katedry malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artystyczne dokonania 
i pedagogiczne zasługi Eibischa zostały uhonorowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami. 
Do najbardziej prestiżowych należy nagroda plastyczna miasta Krakowa (1946) i nagroda 
Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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37
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Kwiaty w zielonym wazonie

olej, płótno, 81 × 66 cm, sygn. podwój-
nie l.g.: Z Menkes, p.d.: S.Menkes

cena wywoławcza: 80 000 zł •
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

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

Mocny, zmysłowy kolor artysta rozgrywał w wielu niuansach, nadając mu wewnętrzny 
blask. Jednorodnym płaszczyznom przeciwstawiał wibracje planów o bogatej fakturze. 
Ekspresyjnie zdeformowane postacie i przedmioty obrysowywał grubym, wyrazistym 
konturem i wtapiał w neutralną, abstrakcyjną przestrzeń tła. Ważnym elementem 
struktury kompozycyjnej była też sygnatura artysty kładziona zamaszyście cynobrową 
czerwienią.
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38
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Gimnastyczka, ok. 1950 r.

olej, płótno, 79,5 × 58 cm, niesygnowa-
ny, na odwrocie: Stwierdzam autorstwo/
Jerzego Nowosielskiego (rok +/- 1949)/
Krystyna Zwolińska

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

cena wywoławcza: 130 000 zł •
estymacja: 150 000 – 250 000 zł

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

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych artysta rozpoczyna cykl „sportsmenek”, 
przedstawia je w bardzo charakterystyczny sposób z :„mięsistymi udami, napiętymi poślad-
kami, podkreślonymi krojem kostiumów wcięciami talii, posępnymi twarzami. Niezgrabne, 
uchwycone w ociężałych susach, skrępowane własną masą kobiety emanują jednocześnie 
iście zwierzęcą żywotnością […]”.* Daleko mu do współczesnego ideału piękna, bardziej 
jak określił to Jan Gondowicz „erotycznego stalinizmu” – gdzie „dzieci muszą być żarłoczne 
i rumiane, matki zaś potężne i płodne”. Przez to zyskuje jeszcze bardziej na wyjątkowości. 
Tęgie i nieproporcjonalne, o rozłożystych biodrach, grubych udach – „jędrne i rzepiaste”, 
jak powiedziałby Tyrmand dominują na płótnach malarza. Nowosielski fascynuje się 
kobietami, które stają się jedną z głównych jego inspiracji. Sam artysta podkreślał: „Mnie 
sport interesuje jako manifestacja nagości – przyznaje malarz. – Sport to jest zastępcza 
aktywność człowieka tęskniącego za autentycznym przeżyciem erotycznym”. Właśnie o tych 
obrazach – sportsmenkach – Jerzy Tchórzewski napisze po latach, że „są dziećmi socrealizmy 
z nieprawego łoża, i to dziećmi udanymi”. **

*Jan Gondowicz, „Jerzy Nowosielski”
** Krystyna Czerni, „Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego”
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39
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z kwiatami 
i owocami

olej, płótno, 53 × 60 cm,  
sygn. l. g.: H. Epstein

cena wywoławcza: 39 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Ka-
cenbogena w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. 
na stałe osiadł w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande 
Chaumière. Do 1938 roku przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym 
pracownie i mieszkania artystów, gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: 
M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–1930 malował pejzaże w plenerze 
w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich 
Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna w paryskiej 
Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, 
uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny 
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym 
z obozów koncentracyjnych.



74 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

40
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Martwa natura z owocami

olej, płótno, 43 × 53 cm, 
sygn. l.g.: Rzepiński

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

Malarz, grafik, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehofferowej 
i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzupełniał 
w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał 
się z ugrupowaniem Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im. 
A. Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie 
rektorem tej uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpanii. 
Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, 
Tokio). Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym 
uprawiał rysunek i grafikę. Malował pejzaże, martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.
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42
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Mokradła w Mrozach, 1902 r.

akwarela, papier, 46 × 61 cm  
w świetle oprawy, sygn. dat. i opisana 
p.d.: JÓZEF RAPACKI 1902 rok MROZY

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

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał udział w wielu wystawach, m.in. 
w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, Wilnie i Kielcach. Wystawiał również 
za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie w 1900 został odznaczony dyplomem 
na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy „Pro Arte”. Od roku 1907 na stałe 
zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic. 

41
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Zakole Wisły w Krakowie, 1919 r.

gwasz, tektura, 50 × 88 cm, 
sygn.i dat.l.d.: St. Fabijański/Kraków 
1919
na odwrocie opisany: Widok Wisły – 
w dali Kopiec T. Kościuszki

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

Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie u rzeźbiarza Leonarda Marconiego, następnie 
w latach 1883–88 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem 
Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka, Leopolda Loefflera i Jana Matejki. W roku 
1888 wyjechał do Monachium i studiował u Aleksandra Wagnera w tamtejszej Akademii. 
Podróżował do Włoch i Paryża, po powrocie do kraju mieszkał w Krakowie. Olejno i akwa-
relą malował widoki miejskie, głównie Krakowa, portrety, sceny rodzajowe i historyczne, 
kompozycje fantastyczne i religijne. Zajmował się ilustratorstwem i rzeźbą.
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43
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Widok na Bramę Floriańską

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

cena wywoławcza: 45 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Kraków był ukochanym miastem Weissa. To tutaj zamieszkał na stałe, to tutaj 
został powołany na stanowisko pierwszego rektora ASP w niepodległej Polsce (lata 
1918–1919). Tutaj miał swoją pracownię na akademii – z jej okien od strony 
ulicy Basztowej rozciągał się wspaniały widok na Barbakan i Bramę Floriańską. 
Ten motyw architektoniczny artysta wnikliwie studiował, powracał do niego m.in. 
w serii drzeworytów: Barbakan, Kraków – Barbakan z gołębiami (il.), Kraków 
– Barbakan zimą (por. R. Weiss, Wojciech Weiss. Twórczość graficzna, Kraków 
2006, poz. 104, 105, 106).

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 od 
1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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44
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Niebieskooka, 1958 r.

olej, płyta, 43 × 36 cm,  
sygn. i dat. l.g.: 1958 / Wlastimil / 
Hofman

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność 
płatków i niemal ich woń. 

A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928

Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie barwne 
plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu świeżych kwiatów 
(…). Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego. 
Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad naturą kwiatów artysta osiągnął w tej 
dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo techniczne.

M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.

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

45
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

olej, tektura, 97,5 × 69 cm, sygn. i dat. 
l. d.: A. Karpiński./29., na odwrocie 
nalepka Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza 
Wojciechowskiego w Krakowie z 1929 
roku z tytułem pracy i datą

cena wywoławcza: 70 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł
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46
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kaczeńce, lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm

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

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

„Sztuka stanowiła sens jego [Eibischa] istnienia: Nie ma przepisu na to, by osiągnąć płótno, 
które przestaje być płótnem, zaczyna być światem, staje się światem tak pełnym, tak logicznie, 
konsekwentnie przeprowadzonym i tak silnie wyrażonym, że zaczyna żyć. Wtedy to już jest 
twór osobny, płótna już nie potrzeba, można je wyjąć, wyrzucić. [...] to jest jedyna droga, 
która mnie interesuje, być magiem, który stwarza taki świat…”

Z rozmowy Joanny i Andrzeja Skoczylasów z Eugeniuszem Eibischem:  
Magia tworzenia świata, [w:] „Sztuka”, 1977, nr 1, s. 16
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48
Zofia Albinowska
(1886–1971)

We wnętrzu

olej, tektura, 32 × 23,5 cm,  
sygn. p.d.: Zofia Albinowska, na odwrocie 
ślady naklejek wystawowych

cena wywoławcza: 4 500 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Swoją edukację rozpoczęła w Wiedniu w prywatnych szkołach Heindricha Strehblowa (od 
1901) oraz Franza Hohenberga i Ferdynanda Kruisa (od 1902). Następnie wyjechała do 
Francji, do Paryża gdzie studiowała w latach 1909–1912 w Académie Colarossi oraz École des 
Beaux Arts. W czasie pobytu w Paryżu zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która udzielała jej 
licznych wskazówek artystycznych i od której przejęła technikę malarstwa olejnego. Następnie 
wyjechała z Francji by podróżować, odwiedziła Anglię, Belgię, Holandię i Włochy. W latach 
1909–1912 Albinowska studiowała i prowadziła zajęcia w Szkole Rzemiosł Artystycznych 
w Wiedniu, po czym powróciła na stałe do Lwowa w którym czynnie uczestniczyła w życiu 
artystycznym miasta. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa Związku Artystów Polskich we 
Lwowie jak również wice-prezesa lwowskiego TPSP w latach 1922–1939. We wczesnej 
twórczości dominują portrety, później głównym przedmiotem zainteresowań stały się kompo-
zycje przedstawiające martwe natury kwiatowe i wnętrza. Brała udział w wielu wystawach 
krajowych i zagranicznych: Praga, Paryż, Nowy Jork.

47
Jan Golus
(1895–1964)

Pejzaż miejski – motyw 
z Dolnego Śląska, 1948 r.

olej, płótno, 55,5 × 45,5 cm
Wystawiany: 1967 r. na wystawie „Jan 
Golus 1895–1964”. ZPAP. CBWA, 
Warszawa, poz. 48

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

Malarz, scenograf. Ukończył Szkołę Rysunkową u prof. J. Kausika, w 1923 Wyższe Kursy 
Pedagogiczne dla Nauczycieli Rysunku u prof. K. Tichego, oraz studia w warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych w pracowni prof. M. Kotarbińskiego. Równocześnie uczył się w Państwowym 
Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. Po powrocie ze stypendium we Francji podjął 
współpracę z M. Szczuką i H. Stażewskim w Praesensie. Jego malarstwo charakteryzuje 
dynamizm, sentyment, szczerość, głęboka barwa, w przewadze tonów brunatnych, rozświe-
tlonych pociągnięciami błękitów, ugrów i wielorakich czerwieni. Był pejzażystą, czułym wobec 
nastrojów, poddającym się urokowi natury. Wystawiał m.in. w salonie „Ładu” w Warszawie, 
Salonie IPS-u, na Wystawie Okręgu Warszawskiego ZPAP, wraz z Grupą „Powiśle” oraz na 
Międzynarodowej Wystawie Scenografii w Nowym Jorku. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie oraz MKiS.
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49
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty, ok. 1905

olej, płótno, 70,5 × 50,5 cm,  
sygn. p.d. monogramem wiązanym: WW, 
na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 45 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 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.

Przedstawienie kwiatów z 1905 r. pędzla Wojciecha Weissa powstało 
w tzw. „białym okresie” twórczości artysty. Japonizująco wykadrowane, 
pozornie szkicowe, prawie bez gruntu malowane, jakby pastelowe, jest 
mocno osadzone w klimacie epoki, w której powstało, poszukującej 
w sztuce organicznego związku z naturą.
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51
Rafał Wąsowicz
(1867–1944 Warszawa)

Snopy siana, 1921 r.

olej, płótno, 65,5 × 120 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Rafał Wąsowicz 1921

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

Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u W.Gersona. Od 1914 r. często wystawiał 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Lublinie Katowicach, Wilnie 
i Gdyni. Z żoną Anielą z Wespańskich w swojej warszawskiej kamienicy prowadzili bogate 
życie artystyczne. Miał tam swoją pracownię malarską, z której korzystała jego córka, 
malarka - Maria Wąsowicz-Sopoćko. Uczył się w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Malował pejzaże i martwe natury, a także miejskie widoki Krakowa, Krzemieńca, Grodna, 
Wilna i Warszawy.

50
Jerzy Fedkowicz
(1891 Stefanówka/Podole – 
1959 Kraków)

Stogi siana

olej, tektura, 46 × 63 cm,  
sygn. p.d.: Jfedkowicz

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

Malarz i pedagog. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie i Petersburgu, a w latach 
1915–1921 kontynuował je w pracowni W. Weissa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Od 1918 r. pokazywał swoje prace na wystawach; w latach 1919–1922 trzykrotnie wystawiał 
z awangardową grupą Formistów. Od 1921 do 1923 r. przebywał na stypendium w Paryżu, 
po powrocie pracował jako nauczyciel rysunków w Krakowie. Po II wojnie światowej został 
profesorem malarstwa w krakowskiej ASP. Malarstwo Fedkowicza ulegało początkowo różnym 
wpływom i przemianom - od szkoły W. Weissa, poprzez kontakty z formistami. W dojrzałej 
fazie twórczości zasadniczą wartością stał się dla artysty kolor.
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52
Jan Skotnicki
(1876–1968)

Mnichy Poczajowskie, 1934 r.

olej, sklejka, 74 × 100 cm, sygn. i dat. 
p.d.: JAN SKOTNICKI/34, na odwrocie 
naklejka wystawowa: ZW. ZAW. POLS. 
ART.. PLAST. W WARSZAWIE oraz 
Z SALON DES ARTISTES ANCIENS COM-
BATANNTS |BRUXELLES 1935 SECTION 
POLONAISE i numerem 96 

Wystawiany:
–  JUBILEUSZOWA WYSTAWA PRAC 

JANA SKOTNICKIEGO LIPIEC – SIER-
PIERŃ 1957, ZPAP, CBWA – Zachęta, 
Warszawa

–  SALON DES ARTISTES ANCIENS 
COMBATANNTS,1935 r., Bruxella 

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Malarz, działacz polityczny, inspektor szkolnictwa artystyczno-zawodowego Wydziału II ma-
larstwa, rzeźby i sztuk zdobniczych w Ministerstwie Sztuki i Kultury w 1919 roku. W latach 
1898-1898 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, jego wykładowcami 
byli Jan Ciągliński i Léon Bakst. Naukę kontynuował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego i Józefa Mehoffera, 
a następnie w latach 1904-1905 pobierając naukę w Paryżu w Académie de la Grande 
Chaumière. Powrócił do kraju i od 1908 do 1917 mieszkał w Zakopanem, gdzie współtworzył 
towarzystwo „Sztuka Podhalańska” i warsztaty „Kilim”. Mianowany członkiem Rady Stanu 
w 1918 roku. Brał udział w walkach niepodległościowych w 1918 walcząc w II Brygadzie 
Legionów. Od 1922 do 1929 zajmował stanowisko dyrektora w Departamencie Kultury i Sztuki 
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 16 grudnia 1922 uczestniczył 

w wizycie Gabriela Narutowicza w gmachu Zachęty i był obecny podczas zamachu na życie 
i przy śmierci prezydenta. Po 1945 na krótko ponownie pracował w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej, ale po ujawnieniu jego działalności przedwojennej został odsunięty od pracy 
ministerialnej. Razem z historykiem sztuki Andrzejem Kossakowskim prowadził w Grodzisku 
Mazowieckim ognisko plastyczne. W 1957 ukazały się drukiem zbeletryzowane pamiętniki Jana 
Skotnickiego noszące tytuł „Przy sztalugach i przy biurku”. Jego twórczość obejmuje zarówno 
technikę olejną, jak i akwarelę. Poza obrazami rysował i tworzył grafikę. Były to młodopolskie 
sceny figuralne o tematyce historycznej i militarnej oraz pejzaże. W 1906 miał pierwszą wystawę 
indywidualną w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, a w 1910 wystawiał swoje prace 
na Powszechnej Wystawie Sztuki Polskiej we Lwowie. Kolejne dwie duże wystawy twórczości 
Jana Skotnickiego miały miejsce w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w 1913 i 1918.
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53
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, tektura, 100 × 69,5 cm
na odwrocie pieczęć ze składu przyborów 
malarskich Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Alegorie młodości i starości Teodor Axentowicz malował kilkakrotnie w późniejszym etapie 
swojej twórczości. W przedstawieniach o tej tematyce artysta zestawiał najczęściej postać 
młodej, zamyślonej  kobiety z siwowłosym starcem, który dodatkowo potęguje nastrój związany 
z upływem czasu, przemijaniem i starością. Dzieło wykonane zostało w charakterystycznym 
stylu Axentowicza, którego znakiem rozpoznawczym są malowane zamaszyście i szkicowo 
odcieleśnione postacie-alegorie, w tym przypadku, jesienna aura, dodatkowo skłania do 
refleksji nad przemijaniem.

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W1882 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, Włoch, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale dex 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 również malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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54
Emil Lindeman
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków 
k. Łodzi)

Na granicy Węgier, 1918 r.

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

Wystawiany:
WYSTAWA WIOSENNA ARTYSTÓW 
WARSZAWSKICH MAJ-CZERWIEC 1819 
R. w: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK 
PIĘKNYCH W KRÓL. POLSKIEM, poz. 95

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

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

Granica polsko-węgierska istniała od 
11 listopada 1918 do 6 grudnia 1918 r., 
wytyczała ją linia rzeki Cisy. Najbardziej 
znaną miejscowością na przełomie Doliny 
Cisy jest Rafajłowa na Huculszczyźnie 
(dziś Bystrycia na Ukrainie) w rejonie 
Karpat Wschodnich.
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55
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Szałasy na Hali Gąsienicowej

olej, tektura, 35 × 49,5 cm, sygn. p.d.: 
ALFRED TERLECKI, opisany ołówkiem na 
odwrocie: Alf. Terlecki / Hala Gąsienicowa/ 
pierwsza turnia

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

W latach 1906–1917 studiował pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Józefa Mehoffera 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W okresie 1915–1919 uczył rysunku w szkołach 
w Zakopanem. Należał do Grupy Zachęta i do ZPAP. Malował przede wszystkim dekoracyjnie 
stylizowane pejzaże tatrzańskie, w tym wiele z otoczenia Morskiego Oka czy Hali Gąsienicowej. 
Malował tez widoki Krakowa, portrety i wnętrza. Zajmował się drzeworytem. Prace artysty 
znajdują się, m.in. w Muzeach Narodowych Warszawy i Krakowa, ale największy ich zespół 
posiada Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

56
Jan Skotnicki
(1876–1968)

Zatopiona katedra – Nastrój 
muzyki Debussiego

olej, tektura, 99 × 69 cm, sygn. p.d.: 
I. SKOTNICKI na odwrocie naklejka au-
torska z tytułem pracy i numerem 96 oraz 
uszkodzona naklejka z TZSP w Warszawie

Wystawiany:
JUBILEUSZOWA WYSTAWA PRAC JANA 
SKOTNICKIEGO, LIPIEC – SIERPIERŃ 
1957, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk-
nych jako: Zatopione Dzwony Atlantydy 
(muzyka Debussiego)

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

W latach 1898–1898 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, jego 
wykładowcami byli Jan Ciągliński i Léon Bakst. Naukę kontynuował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych u Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego 
i Józefa Mehoffera, a następnie w latach 1904–1905 pobierając naukę w Paryżu w Académie 
de la Grande Chaumiere. Powrócił do kraju i od 1908 do 1917 mieszkał w Zakopanem, 
gdzie współtworzył towarzystwo „Sztuka Podhalańska” i warsztaty „Kilim”. Jego twórczość 
obejmuje zarówno technikę olejną, jak i akwarelę. Poza obrazami rysował i tworzył grafikę. 
Były to młodopolskie sceny figuralne o tematyce historycznej i militarnej oraz pejzaże. 
W 1906 miał pierwszą wystawę indywidualną w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
a w 1910 wystawiał swoje prace na Powszechnej Wystawie Sztuki Polskiej we Lwowie. 
Kolejne dwie duże wystawy twórczości Jana Skotnickiego miały miejsce w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w 1913 i 1918.
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57
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Pejzaż, 1902 r.

olej, płótno, 91 × 100 cm,  
sygn. i dat. l. d.: JÓZEF RAPACKI  
1902 rok

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte”. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wędrowcem” „Światem” oraz „Biesiadą Literacką”.
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59
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

W parku

olej, tektura, 71 × 50 cm, sygn. p.d.: 
Lmisky, na odwrocie pieczęć ze składu 
Róży Aleksandrowicz w Krakowie oraz 
dopisek ołówkiem Park Stryjsko

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

58
Zofia Schomberg-Szymberska
(1884 Warszawa – 1943 Aix-les-Bains)

Pejzaż z Wierzbian, 1930–40 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm, sygn. monogra-
mem l.d.: JS, opisany na odwrocie

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

Artystka tworząca na południu Francji w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 
1935–1937 pracowała w Collioure, odwiedzała też Saint Tropez i Korsykę. 

W latach 1902–1910 studiował w ASP w Krakowie u F. Cynka, L. Wyczółkowskiego, 
J. Pankiewicza i J. Mehoffera oraz w Dreźnie, Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Od 1907 r. 
pracował jako pedagog w krakowskich i lwowskich szkołach. Jego malarstwo ukształtowało 
się pod wpływem twórczości J. Stanisławskiego. W latach 1927–1930 należał do Cechu 
Artystów Plastyków Jednoróg. Malował pejzaże, wiejskie sceny rodzajowe, widoki miejskie 
i marynistyczne, kwiaty, portrety, akty i martwe natury. Posługiwał się akwarelami i pastelami. 
Oprócz malarstwa zajmował się też projektowaniem kilimów i grafiką.
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60
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Międzylesie, 1969 r.

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

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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62
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Figura siedząca

olej, płyta, 81 × 60,5 cm,  
sygn. l.d.: S.Eleszkiewicz, na odwrocie 
naklejka z DA Millon

cena wywoławcza: 44 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 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 kontynuował studia malarskie. 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.
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63
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Las liściasty skąpany w słońcu

olej, tektura, 91 × 65 cm,  
sygn. l.d.: LURCZYŃSKI

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

Malarz, poeta, pisarz, dramaturg; absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jako 
pisarz debiutował w 1936, publikując w piśmie „Kamena”.  W latach 1930–39 jego obrazy 
były wystawiane w wielu polskich galeriach, między innymi w warszawskiej Zachęcie 
(1934, 1937).W czasie wojny był żołnierzem AK. Aresztowany i więziony na Pawiaku, 
został wywieziony do obozu w Majdanku, następnie do Buchenwaldu, skąd uciekł. Po 
wojnie przebywał w Hannowerze, gdzie w 1945 był współzałożycielem Wydawnictwa 
Związku Wychodźstwa Przymusowego. Opublikował wówczas, m.in. dramaty „Janka”, 
„Stara Gwardia” i tomiki poezji „Dom pod wysokim księżycem” czy „Łuski syreny”. Od roku 
1949 przebywał w Paryżu, przyjaźniąc się ze Stanisławem Eleszkiewiczem. Podróżował 
wówczas do Algierii, Maroka, Hiszpanii. Urzeczony tamtejszym pejzażem i światłem stosował 
w swoich obrazach czyste barwy, co przy wyraźnym, podkreślającym formy konturze dawało 
efekty bliskie witrażom lub mozaikom.
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Studia artystyczne rozpoczął w Polsce. W 1912 był w Jugosławii, gdzie uczył się zawodu 
grawera, następnie (do 1918) kształcił się pod kierunkiem Gustawa Wiethüchtera w Kun-
stgewerbeschule w Barmen k. Düsseldorfu. W latach 1918–1920 przebywał w Warszawie 
i współpracował z grupą artystów żydowskich Jung Idysz. Namalował wówczas cykl 
ekspresjonistycznych, symbolicznych obrazów zainspirowanych sztukę El Greca i tradycją 
żydowską (Ostatnia godzina rabbiego). W 1920 wyjechał do Berlina, a następnie do Düs-
seldorfu, gdzie w 1926 wykonał malowidła w Instytucie Astronomicznym. Pod wpływem 
kubizmu malował wówczas stylizowane kompozycje figuralne. Wprowadzał mocny kontur 
określający formy i stosował zróżnicowaną, niemal reliefową fakturę, uzyskiwaną poprzez 
mieszanie farb z piaskiem, solą, gipsem czy woskiem. Po podróży na Majorkę i do Hiszpanii 
w latach 1929–1930 w jego twórczości nasiliły się tendencje do abstrakcji. W 1931 
miał pracownię w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie i wówczas nawiązał kontakt 
z Paulem Klee. W 1933 ze względów politycznych opuścił Niemcy, przenosząc się do 
Paryża. W 1925–1926 był w Polsce, później ponownie w Paryżu i w Cagnes-sur-Mer, gdzie 
mieszkał aż do wybuchu wojny. W 1940 wstąpił do formującej się we Francji armii polskiej. 
Przeniesiony wraz z oddziałem do Szkocji, w 1941 został zdemobilizowany ze względu na 
stan zdrowia. Od 1943 mieszkał w Londynie i podlondyńskim Aldbourne. Po 1941 malował 
obrazy o mocniejszym kolorycie i monumentalnej formie budowanej na sposób kubistyczny.

64
Jankiel Adler
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 1949 Aldbourne/
Anglia)

Wazon z kwiatami

olej, płótno, 63,5 × 48,5 cm, sygn. p.d.: 
adler, na odwrocie naklejka DA Artcurial

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
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65
Henryk Gotlib
(1890 Kraków – 1966 South Godstone)

W kąpieli

olej, tektura, 75 × 50 cm,  
sygn. l.d.: H.GOTLIB

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

W latach 1908–10 studiował w ASP w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa i Józefa 
Unierzyskiego. Naukę kontynuował w Wiedniu oraz Monachium. Artysta był niezwykle 
aktywny artystycznie. Przynależał do wielu ugrupowań artystycznych, m.in.: Formistów, 
Awangardy, Zwornika, London Group. Współpracował jako scenograf z teatrem Cricot. 
W latach 1923–29 wiele podróżował, odwiedzając Francję, Włochy oraz Wielką Brytanię, 
gdzie pozostał już na stałe. W początkowej fazie twórczości w malarstwie artysty widoczna 
była inspiracja sztuką formistów. Następnie w jego pracach główną rolę zaczął odgrywać 
kolor, którym Gotlib wirtuozersko budował całe swoje malarskie kompozycje. Artysta malował 
sceny rodzajowe oraz alegoryczne, akty, portrety oraz pejzaże. Jego prace znajdują się 
w zbiorach muzealnych m.in.: w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym w 1980 
roku odbyła się duża monograficzna wystawa prac artysty.
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Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.

[...] Kanelba wyczuwa twórczość Maneta i Cezanne’a silniej niż którykolwiek z młodych 
malarzy. Z prawdziwym talentem związane jest wykształcenie. W jego płótnach forma i kolor 
są zrównoważone, rysunek jest precyzyjny i giętki, kolor subtelny i powściągliwy, kompozycja 
szlachetna i pełna siły. Stałe dążenie do doskonałości i nieustanne poszukiwania artysty 
znajdują potwierdzenie w najnowszych jego dziełach, w których ujawnił swe zdolności 
kolorystyczne. Przejawiają się one w stosowaniu barw wyrazistych, choć przy-tłumionych, 
delikatnych, o wykwintnym walorze. [...] 
 Ch. Aronson, Art polonais modenie, Paris 1929, s. 17. 

66
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Martwa natura, 1929 r.

olej, płótno, 81,5 × 54 cm, sygn. i dat. 
l.g.: Kanelba, dat. na odwrocie: 1929

cena wywoławcza: 37 000 zł •
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
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67
Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1943 Auschwitz)

Widok z Ceret, ok. 1925–27 r.

olej, tektura, 39 × 50 cm, podpisany na 
odwrocie: CHER [sic], papierowa nalepka: 
GALERIE |NEUE KUNST |HANS GOLTZ 
|MÜNCHEN |BRIENNERSTRASSE No. 8, 
opisana nazwiskiem autora

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 28 000 zł

Był kuzynem Romana Kramsztyka. Studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych oraz architekturę w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i później w Technische 
Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu. Po ukończeniu studiów w 1909 r. zamieszkał 
w Krakowie, gdzie pracował m. in nad rekonstrukcją zamku na Wawelu. W 1914–1918 był 
architektem w Warszawie i we Lwowie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku. Od 1925 r. przebywał we Francji. Osiadł w La Ciotat, jednej z popularnych po wojnie 
miejscowości na Południu, często odwiedzanych przez malarzy. W tym samym roku La Ciotat 
odkryli dla siebie Kapiści, przybyli ledwie rok wcześniej do Paryża. Z Polaków przyjeżdżali 
tam Józef Pankiewicz, Felicjan Szczęsny Kowarski czy Eugeniusz Eibisch. Ascher malował 
pejzaże, martwe natury, akty i portrety o statycznej kompozycji, dekoracyjnym konturze 
i wyrafinowanej kolorystyce. W 1943, wraz z żoną, został aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Gurs we francuskich Pirenejach. Później zostali wywiezieni do obozu 
Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł w 1944 roku.
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68
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Martwa natura z kwiatami 
i fotografią, 1933 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. i dat. 
p.d.: 933/kanelba, na odwrocie opisany: 
KANELBA/rue de VANVES/PARIS/20F

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.
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70
Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Dom między drzewami, 1922 r.

olej, tektura, 27 × 35 cm, sygn. i dat. 
p.d.: 1922 Grunsweigh, na odwrociu 
nalepka z opisem pracy, nalepka z pary-
skiego domu aukcyjnego Marielle Digard 
oraz nalepka paryskiego składu artykułów 
plastycznych

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

69
Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Martwa natura

olej, tektura, 30 × 40,5 cm,  
sygn. l.g.: Grunsweigh

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

Przed 1914 r. osiadł w Paryżu. Od 1921 r. wystawiał na Salonach Jesiennym, Tuileries 
i Niezależnych. Nie wiadomo, gdzie się kształcił, ani jaki charakter miała wczesna twórczość 
artysty. Obrazy z lat 20-tych wykazują wpływy postimpresjonizmu; są to przeważnie miejskie 
pejzaże o zgeometryzowanych formach i stonowanym kolorycie. Z kolei prace powstałe 
w następnym dziesięcioleciu wykazują więcej ekspresji oraz zróżnicowanie w zakresie barw 
i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety. 
Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.

Przed 1914 r. osiadł w Paryżu. Od 1921 r. wystawiał na Salonach Jesiennym, Tuileries 
i Niezależnych. Nie wiadomo, gdzie się kształcił, ani jaki charakter miała wczesna twórczość 
artysty. Obrazy z lat 20-tych wykazują wpływy postimpresjonizmu; są to przeważnie miejskie 
pejzaże o zgeometryzowanych formach i stonowanym kolorycie. Z kolei prace powstałe 
w następnym dziesięcioleciu wykazują więcej ekspresji oraz zróżnicowanie w zakresie barw 
i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety. 
Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.
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72
Alicja Hohermann
(1902 Warszwa – ok.1943 obóz 
w Treblince)

Bukiet bzów białych, 1938 r.

olej, tektura, 53 × 54,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: alice Hoherman 1938

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiowała prawdopodobnie w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1925 roku wystawiała 
swoje prace w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie. Około 
1921 roku wyjechała do Paryża, gdzie uczestniczyła w wystawach w Salonie Niezależnych 
i Jesiennym oraz Salon des Tuilleries (w latach 1926–1937). Wystawiała także w Londynie 
i Nowym Jorku. Malowała portrety, kompozycje figuralne, postacie przebrane w „kostiumy 
dekoracyjne”, często o wyraźnych wpływach kubizmu. Zginęła w obozie w Treblince, gdzie 
została przewieziona po schwytaniu w Marsylii.

71
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko- 1967 Paryż)

Widok na wieś

olej, płyta, 38 × 46 cm,  
sygn. na odwrocie: JPresmanne

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 12 000 – 52 000 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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74
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Japońskie wnętrze

pastel, papier, 100 × 70 cm,  
sygn. p.d.: MORYCIŃSKI

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

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem rektor-
skim otrzymał w 1962 roku w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Po ukończeniu 
studiów odbywał liczne podróże artystyczne do Paryża, Londynu, Włoch, Szwecji, Niemiec, 
Australii. W 1969 roku został stypendystą rządu włoskiego. Miał wystawy indywidualne 
w głównych ośrodkach kulturalnych w kraju, a także za granicą. Jest laureatem licznych 
nagród i wyróżnień m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Spychalskiego (1973, 1977), 
nagrody za całokształt twórczości Komitetu Kultury Niezależnej N.S.Z.Z. „Solidarność” (1988), 
stypendium artystycznego Amerykańskiej Fundacji Pollock-Krasner (1993), nagrody specjalnej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). Prace artysty znajdują się w licznych 
kolekcjach muzealnych m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, a także 
w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

73
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Kwiaty białej róży i figurka 
buddy, 1941 r

olej, sklejka, 29 × 20 cm, sygn. i dat. 
p.d.: F.M. Wygrzywalski/Lwów 1941 r

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

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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75
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Wieś rybacka, 1919 r.

olej, płótno, 40,5 × 60,5 cm, sygn. i dat. 
l.d.: M.G.Wywiórski 1919, na odwrocie 
naklejka wystawowa TPSP w Poznaniu: 
Michal Wywiórski, tytuł: Wieś rybacka/
Holandya Volendam

Wystawiany:
TPSP Poznań

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

W latach 1883–1887 studiował w Monachium, w Akademii u profesorów Karla Raupa 
i Nikolausa Gysisa oraz równolegle w prywatnych pracowniach Józefa Brandta i Alfreda 
Wierusza-Kowalskiego. W 1884 debiutował na wystawie w krakowskim TPSP, swoje prace 
pokazywał też w Monachium, gdzie w 1894 na międzynarodowej wystawie w Glaspalast 
został wyróżniony medalem za obraz Z puszczy litewskiej. W 1895 przeniósł się do Berlina, 
zaproszony przez Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata do pracy przy panoramie Berezyna 
(1895–1896). W Berlinie zamieszkał na dłużej, a następnie przebywał w Wielkopolsce 
i w Warszawie. Współpracował też z Janem Styką przy panoramie Bitwa pod Sybinem 
(1897), a w 1900 wspólnie z Kossakiem podróżował do Hiszpanii i Egiptu, aby wykonać 
szkice plenerowe do zamierzonych panoram Somosierra (nie zrealizowana) i Bitwa pod 
piramidami (1901). Wyjeżdżał także na Litwę, wyspę Sylt, do Norwegii, Szwecji, nad 
Morze Północne i Bałtyk, malował w Amsterdamie, na Krymie i Kaukazie. We wczesnej 
fazie twórczości, pod silnym wpływem Brandta i Wierusza-Kowalskiego, malował sceny 
myśliwskie i rodzajowe oraz obrazy z Tatarami, Kozakami czy Czerkiesami, które przyniosły 
mu powodzenie na monachijskim rynku sztuki. Z czasem naczelnym tematem jego malarstwa 
stał się czysty pejzaż.
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77
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Dwie łodzie na brzegu

olej, płótno, 49 × 79 cm,  
sygn. l.d.: Mokwa

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

76
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Jesienny pejzaż z rozlewiskiem

olej, płótno, 50 × 70 cm,  
sygn. p.d.: H.Baranowski

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

Malarz marynista, marynarz, komandor marynarki wojennej. Uprawiał głównie malarstwo 
marynistyczne, znany jest również z pejzaży Kaszub. Szczególnie upodobał sobie tematy 
morza i Gdyni. Najczęściej posługiwał się techniką olejną, gwaszem i akwarelą z technik 
graficznych linorytem. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie 
u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów 
europejskich, ale także do Afryki i na Bliski Wschód. W 1971 otrzymał stopień oficerski. 
W 1977 przebywał kilka miesięcy jako obserwator ONZ na Bliskim wschodzie. Brał udział 
w 74 wystawach ogólnopolskich, zagranicznych i 40 indywidualnych. Był członkiem ZPAP. 
Prace artysty znajdują się w muzeach i zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest 
laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki, wielokrotnie Ministra Obrony Narodowej. 
Laureat licznych nagród, medali, dyplomów i wyróżnień. 
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78
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Spotkanie przy młynie, 1927 r.

olej, płótno, 75 × 100 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Wojciech Kossak/1927

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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79
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odpoczynek przy ognisku – 
epizod z wojen napoleońskich, 
1938 r.

olej, tektura, 68,5 × 97 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1938

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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



136 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

80
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

W pogodny dzień

olej, płótno, 35 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy. 
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury, 
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie 
chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także 
pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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81
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 r. Grudziądz)

Sokolnik w obozie na stepie

olej, płótno, 90 × 150 cm,  
sygn. p.d.: Zaniszewski

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

Uprawia malarstwo sztalugowe i akwarelowe. Główną tematyką jego twórczości są konie, 
niepowtarzalne piękno tych zwierząt. Maluje polskie dwory ziemiańskie, scenki rodzajowe.
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83
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Piątka arabów, 1973 r.

olej, płótno, 92 × 60 cm, sygn. l.d.: 
L.MACIĄG, opisany na odwrocie na 
blejtramie: Piątka arabów/L.MACIĄG

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Studiował malarstwo w krakowskiej a później warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyplom uzyskał w 1951. Był wykładowcą, a później (1969–1972) dziekanem wydziału 
malarstwa warszawskiej ASP. Ulubionymi motywami artysty były pejzaże, konie i bata-
listyka. Ukochane konie profesora uczestniczą w batalistycznych scenach historycznych 
(„Somosierra”, „Husaria Polska”, „Szarża”) oraz rodzajowych: polowania, sanny, wyścigi, 
czy prace polowe. Artystyczna fascynacja ma swe źródło w dzieciństwie i młodości, które 
Ludwik Maciąg spędził w garnizonie 9 Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej (jego ojciec 
był tam oficerem) oraz w partyzanckim zwiadzie konnym AK. Artysta uczestniczył w wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranica, m.in.: w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Holandii, Danii, Hiszpanii, Kanadzie i USA. Autor wielu znanych ilustracji 
książkowych, plakatów, projektów znaczków pocztowych, gobelinów.

82
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Pędzące konie, 1973 r.

olej, płótno, 92 × 122 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Potrzebowski/73

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, 
Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie 
realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także sceny batalistyczne 
i rodzajowe. Inspiracji dostarczyły mu dzieła poezji i polskiej literatury takie jak Trylogia 
Henryka Sienkiewicza. W jego pracach częstym motywem były konie, które pojawiały się 
w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy 
„Zachęta”. Jego prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. 
W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyła się wielka 
monograficzna wystawa prac artysty.
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84
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura, 1968 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. p.d.: 
J. Cybis, opisany na odwrocie: Jan Cybis 
Martwa natura 1968/fiołek alpejski/
Arkady 794

cena wywoławcza: 50 000 zł •
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Początkowo studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu 
(1920–21), następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, 
I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuował w Paryżu, gdzie wraz z innymi 
studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. powrócił do kraju. W roku 
1934 reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji oraz, w 1938 r., na wystawie 
w Camegie Institute w Pittsburgu. W 1948 r. objął stanowisko profesora warszawskiej ASP. 
W latach 1955–57 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, 
po czym powrócił do macierzystej uczelni.
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85
Henryk Lewensztadt
(1893–1962)

Park w Wersalu

olej, tektura, 50 × 60 cm,  
sygn. l.d.: Versailles H. Lewendsztadt

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

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Ale z Warszawy wyjechał do Monachium, 
gdzie zgłębiał tajniki sztuki malarskiej. Po studiach wrócił do Lublina gdzie zdobył duże 
uznanie jako twórca wspaniałych pejzaży. Najchętniej jednak malował w Kazimierzu. Tam 
powstały najpiękniejsze jego dzieła – kazimierskie krajobrazy. W 1930 roku pożegnał 
Kazimierz i Lublin, jak się okazało, na zawsze. Postanowił odbyć długa podróż artystyczną, 
której celem był Paryż i tamtejsze malarstwo. Po drodze zwiedził Wenecję, Genuę, Mediolan. 
Malował cały czas czerpiąc z wrażeń, które przynosiła mu podróż. Z Paryża przeniósł się 
do Nicei i tam spędził ostatni rok swego zagranicznego pobytu. W 1933 roku wrócił do 
Polski. Nie zamieszkał jednak w Lublinie, lecz w Zakopanem. Cały tragiczny okres wojny 
Lewenstadt spędził wraz z żoną w Związku Radzieckim, w tajdze syberyjskiej. Do Polski 
wrócił w 1946 roku, lecz na krótko. Trzy miesiące później wyjechał do Izraela. Koszmar 
wojny przerodził się w obsesję artysty. Kraj rodzinny odwiedził jeszcze tylko raz w 1960 
roku, zwiedził wówczas ukochany Kazimierz, Warszawę i Lublin. Nie wiadomo jak potoczyły 
się ostatnie lata życia artysty.
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86
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Guess, 2013 r.

olej, płótno, 100 × 81 cm,  
sygn. śr.d.: Stasys

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

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

„Stasys osiągnął to, o czym marzy każdy artysta – stworzył swój świat” – pisał o nim Ryszard 
Kapuściński
 Kontekstów sztuki Stasysa szukać trzeba wśród mistrzów wyobraźni, którym nie wystarczała 
wierna obserwacja rzeczywistości. Wśród artystów różnych epok, którzy kreowali własną wizję 
świata, sytuując w centrum symbolicznie przedstawionego człowieka, uniwersalizującego 
indywidualne przeżycia.
 Masek używa nie dla karnawałowej maskarady, scenicznej gry, teatralizacji życia, sztuki 
dla sztuki, ale by stawiać kluczowe pytania. Z jednej strony o zło i dobro, dokonywane przez 
nas wybory, sens życia, z drugiej – o tożsamość i rolę artysty.

Źródło: Monika Kuc, Stasys 60, Warszawa, 2010 r.
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87
Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Martwa natura z krzesłem

olej, płótno, 83 × 71 cm,  
sygn.p.d.: J.SOBEL

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

Studiowała w latach 1947–50 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
u Władysława Strzemińskiego i krótko była asystentką Stefana Wegnera. Uczestniczyła 
w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Po studiach wyjechała do Izraela, a na-
stępnie do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na stałe. W Polsce jej obrazy znajdują się 
w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Twórczość Judyty Sobel trudno zamknąć w jednym 
nurcie malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z różnych okresów sztuki 
XX wieku. W początkowym okresie twórczości, czyli podczas studiów w łódzkiej PWSSP 
widać u artystki wyraźny wpływ mistrza Władysława Strzemińskiego. W latach 50. i 60. 
Judyta Sobel kontynuuje nurt postimpresjonizmu, czerpiąc z rozwiązań ekspresjonizmu 
van Gogha i estetyzmu Henri Matisse’a. Malarstwo Judyty Sobel sytuuje się na pograniczu 
figuracji i deformacji, a jednocześnie zauważalna jest w tych płótnach subtelna, kobieca 
wrażliwość na otaczającą codzienność.
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88
Ryszard Zając
(1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen 
k. Bazylei)

Kompozycja TRÓJCA, 1972 r.

olej, płótno, 64 × 91 cm, sygn. i dat. l.d.: 
RY/ZA/72, opisany p.g.: MYM, opisany na 
odwrocie: RYSZARD ZAJĄC/KOMPOZY-
CJA-PORTRET-TRÓJCA/1972

Wystawiany:
1972 MUSEO CIVICO GARDA-IVREA
1974 GALERIA LA CASSABANCA- ROMA
1974 GALERIE ALPHA-VEVEY
1976 BERNHEIM-JEUNE-PARIS
1976 CENTRE LES NOUVELLES-VERSAI
1976 MUSEO DI ROMA-PALAZZO 
BRASCHI-ROMA

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta 
otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu 
architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. 
Od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPAP. Wykształcenie 
miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. Tematem jego prac są przede wszystkim 
pejzaże architektoniczne, inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują 
się stłoczoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą 
przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze miast. Liczne martwe natury o kubi-
zujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje 
gładkiej powierzchni płótna swoistą wibrację. Artysta wystawia w kraju i za granicą. Duże 
pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di Roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (1977), Galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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89
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret kobiety, 1984 r.

olej, plótno, 74 × 59 cm  
w świetle oprawy, sygn. l.d.:  
MACIEJ LACHUR/1984

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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90
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Słonie, 1986 r.

olej, płótno, 145 × 130 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: TERESA PĄGOW-
SKA 86/SŁONIE/145 X 130 cm

cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 150 000 – 200 000 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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91
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Morze, 1978 r.

akryl, płótno, 80 × 100 cm, sygn. 
l.d.: Dominik oraz sygn., dat. i opisany 
na odwrocie: DOMINIK 1978/AKRYL 
80 × 100/MORZE, na odwrocie naklejka 
z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych 
– Zachęta w Warszawie

cena wywoławcza: 42 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Absolwent, a później także profesor 
warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, uczeń Jana Cybisa. Od 
1965 prowadził własną pracownię, 
a w 1979 otrzymał tytuł profesora. 
W 1990 przeszedł na emeryturę. 
W czasie studiów oddziaływały 
nań – za pośrednictwem osobowości 
i sztuki Cybisa – idee polskiego 
koloryzmu, które następnie twórczo 
i samodzielnie kontynuował. Począt-
kowo tworzył obrazy figuratywne. 
Debiutował na słynnej wystawie 
w warszawskim Arsenale w 1955 
r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej 
połowie lat 50. zaczął malować 
obrazy abstrakcyjne, początkowo 
utrzymane w ekspresyjnej i sponta-
nicznej stylistyce malarstwa informel. 
W latach 60. wzbogacił swe prace 
o efekty fakturowe. Niezmienną 
inspiracją była dla malarza natura, 
bogactwo i kolorystyka jej form. 
Stopniowo rozjaśniał i wygładzał 
swe kompozycje, wprowadzając 
efekty dekoracyjne, jak rytmiczne 
powtórzenia form czy rodzaj 
malowanych „rastrów”, regularnie 
znaczących fragmenty kompozycji. 
Wśród wielu nagród otrzymał m.in. 
laur „Złotego Grona” w Zielonej 
Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie w 1968, nagrodę im. 
George’a Rowney’ a w Londynie 
w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa 
w Warszawie w 1973. Równolegle 
z malarstwem zajmował się gobeli-
nem, ceramiką, a później również 
grafiką komputerową.
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92
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Przedmioty, 1993 r.

olej, płótno, 60 × 80 cm, sygn. i dat. l.d.: 
Jan Tarasin 93, sygn., dat. i opisany na 
odwrocie: Jan Tarasin 1993/Przedmioty

cena wywoławcza: 75 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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93
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Salome II, 2012 r.

akryl, płótno, 135 × 90 cm,  
sygn. p.d.: Olbinski

cena wywoławcza: 85 000 zł •
estymacja: 120 000 – 160 000 zł

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

Piękna kobieta uwikłana w nieskazitelny pejzaż 
z surrealistyczną metaforą to Twoje logo.(…) 
To kobieta-symbol. W jej twarzy przewijają się 
rysy znajomych, a także mojej córki. To jest 
na pewno postać z mitów greckich, symbol 
boginii. (…) przyznaję, że malowanie obrazu 
to jest mój romans z kobietami”.

Marzena Mróz w rozmowie  
z Rafałem Olbińskim, 14.04.2017 r.
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94
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Brda, 2020 r.

akryl, płótno, 100 × 130 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Fogtt 20, opisany na odwrocie: 
Fogtt/BRDA/2020/akryl

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem prof. 
Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył 
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w We-
necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium 
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych 
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował 
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, 
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach 
artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem Gloria Artis.
 Prezentowana praca jest inspirowana rzeką Brdą, która fascynuje artystę już od wielu 
lat. Obraz pochodzi z 2020 r.

Przebija w tych obrazach fascynacja i radość z tworzenia, wielu wskazuje na wewnętrzny rytm i energię, 
wibracje koloru, pobudzenie i przeżycia odbiorcy. Wrażenia obecnie rzadko dostępne wobec wszechobecnej 
publicystyki w najnowszej sztuce, i szerzej, kulturze. Malarstwo to nie jest lustrem, ani naśladownictwem 
naturalnej rzeczywistości, lecz ekstraktem z przeżycia. Tego rodzaju malarstwo, wyrażające to, co 
niewyrażone, nadaje moc i głębszy sens sztuki. (…)

Iwona Szmelter, cytat za: Andrzej Fogtt. Tobie, Warszawa, 2016 r., s. 17
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95
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Plac Zamkowy, 2018 r.

olej, płótno, 54,5 × 46 cm, sygn. i dat. 
l.d.: 2018/E.DWURNIK, opisany na 
odwrocie: 2018/E.DWURNIK/PLAC 
ZAMKOWY oraz dołączony certyfikat od 
autora

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

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże 
autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Dwurnik 
upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu 
wojennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), 
„Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), 
„Wyliczanka” (od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie 
prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej 
Zachęcie

Nawet nie wiemy, jak i kiedy się uczymy. Przez lata pracowałem w takiej 
pożytecznej nie świadomości, która powoli zaczęła się rozjaśniać. Aż 
zobaczyłem, że moje obrazy potrafią wyciągać kwintesencję, i to nawet 
z małego zdjęcia jakiejś ulicy czy jakiegoś pejzażu miejskiego, albo 
też pejzażu abstrakcyjnego. I ta kwintesencja pojawiała się nawet na 
małym obrazku. 

Edward Dwurnik Edward Dwurnik,  
Krótka historia mojego malarstwa, Bunkier Sztuki, 2005
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96
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Trzeci wymiar magii, 2019 r.

olej, płótno, 120 × 60 cm, sygn. p.d.: 
T.Sętowski, opisany na odwrocie: 
Trzeci wymiar magii/120 × 60 olej, 
płótno/2019/Tomek Sętowski

cena wywoławcza: 44 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa 
Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też galerię 
autorską.

Wycieczki w krainę fantazji są dla mnie poszukiwaniem skarbów, którymi 
chciałbym się podzielić. Umysł jest swoistą fabryką snów uruchamianą 
na czas tworzenia. Wymyślanie monumentalnych kompozycji jest próbą 
zaistnienia w świecie wyobraźni, z dala od codzienności. 

Tomasz Sętowski



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 6 

Warszawa, 10 lutego 2021 r., godz. 19

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do go-
dziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polska SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

AUKCJA WIOSENNA
20 MARCA 2021
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Stanisław Ignacy Witkiewicz, (1885–1939),  
Portret mężczyzny, X 1926 r.,  
cena wywoławcza: 48 000 zł

OBIEKTY PRZYJMUJEMY DO 13 LUTEGO 2021 
sopot@sda.pl; 58 550 16 05; anna.gajda@sda.pl; 691 963 069



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 

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 
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–  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.

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;
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