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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
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Popiersie mężczyzny w półzbroi, 
lata 1858–1860

ołówek, papier, 24,5 × 18 cm
sygn. p. d.: J.M.
napisy ołówkiem w obrębie kompozycji

Do obrazu dołączona ekspertyza  
p. Małgorzaty Buyko z 2021 r.
(wieloletniego kustosza zbiorów Matejki 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 
w Domu Jana Matejki).

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP 
w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem 
Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce 
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium 
w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, z po-
wodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy. Niedługo 
potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stańczyk, którą 
artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania styczniowego, w 1864 roku 
Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję jako jednego 
z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach 1865 oraz 1867 
podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał złote medale na Salonach 
Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do Pragi, Budapesztu, Włoch. 
W następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły kolejne wielopostaciowe, patetyczne 
sceny nawiązujące do historycznych lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., 
Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. 
Często na swój sposób interpretował karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle 
dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym intensywną barwą. Z ogromną dbałością 
oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami, Matejko tworzył również 
portrety, przedstawiające zarówno historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości 
pojawiają się również, choć już znacznie rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta 
pozostawił po sobie wiele rysunków i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora 
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy Gottlieb, 
Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Matejko przynależał do wielu 
towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. Académie des Beaux-Arts, Instytutu Francu-
skiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej Akademii Sztuki, oraz Künstlersgenossenschaft 
w Wiedniu. Dzieła Matejki należą do największych polskich muzealnych zbiorów.

Porównanie przedstawionego do opiniowania rysunku z wczesnymi pracami Jana Matejki 
pozwala przyjąć, że jest to jego młodzieńczy rysunek ze szkicownika z l ok. 1858–1860. 
Dzięki studiom z licznych zabytków zgromadzonych w bogatych kolekcjach prywatnych 
uzyskał możliwość na stworzenie własnej kolekcji kostiumów z różnych epok zawartej 
w szkicownikach które stały się inspiracja dla jego twórczości. Efektem tej pracy jest album 
pt „Ubiory w Polsce” złożony z 10 tablic wydany w 1860 z zastosowaniem techniki litografii. 
Potem wydań i wersji było więcej.
 Przyjęło się mówić o „skarbczyku „czy „słowniku” Matejki. Takie określenie sugesugeruje 
istnienie pojedynczego egzemplarza z wielką ilością szkiców. W rzeczywistości tych szki-
cowników było wiele, również różne była ich zawartość a rozmiary raczej nie przekraczały 
wymiarów prezentowanego rysunku. Pojawiające się dzisiaj na rynku antykwarycznym 
pojedyncze prace prawdopodobnie pochodzą z takich właśnie szkicowników. (...)
 Jest wysoce prawdopodobne ze prezentowany rysunek jest szkicem do głowy Mikołaja 
Zebrzydowskiego (1553–1620, m.in fundator Kalwarii Zebrzydowskiej) być może na 
podstawie szkicu wizerunku będącego w zbiorach Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie. 
Niestety „właściciela” torsu nie udało się zidentyfikować. Osobę tego magnata odnajdujemy 
na tablicy VII „Ubiorów” grupa Magnaci jako postać druga od lewej. Obok jako osoba trzecia 
-widoczna tylko głowa Stanisława Żółkiewskiego, którego wizerunek – według tradycji 
rodzinnej właściciela omawiany rysunek przedstawia.

(fragmenty ekspertyzy Małgorzaty Buyko)
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2
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Jeździec

ołówek, papier, 27 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Brandt (trudno czytelnie)

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił, 
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Ro-
dakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach 
A. Strähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama. 
Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował 
obraz „Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się 
w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy 
od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło 
Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. 
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje, 
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc 
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej 
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał tez udział 
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany 
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony 
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują 
się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu 
kolekcjach na świecie.
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3
Leopold Pilichowski
(1869 Piła – 1933 Londyn)

Żydzi podczas Święta Namiotów 
(Sukot)

olej, płótno dublowane, 64 × 80 cm
sygn. l. d.: L. Pilichowski

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 250 000 – 300 000 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. 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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4
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory 
na Polesiu)

Portret mężczyzny, X 1926 r.

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

Do obrazu dołączona ekspertyza dr Anny 
Żakiewicz, witkacologa

Wieloletni depozyt w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku.

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

Fragment ekspertyzy witkacologa, dr Anny Żakiewicz z 2019 r.
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5
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Głowa mniszki, około 1912–13

technika mieszana, kredka, sangwina, 
papier, 35 × 26,5 cm
sygn. l. g.: Eug. Zak

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna

Wystawiany:
„Eugeniusz Zak (1884–1926). 
Wystawa monograficzna”, 18.12.2003–
29.02.2004 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie

Reprodukowany:
B. Brus-Malinowska, „Eugeniusz Zak 
1884–1926”, Warszawa 2004, nr kat. 
144, s. 130

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

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu 
artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz 
kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. 
Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał sangwinowe 
rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej 
atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych i  zrytmizowanych 
sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień był arkadyjski 
pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze 
sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.
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6
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Pejzaż z Villeneuve-les-Avignon

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

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

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

„Pejzaże z Południa żyją  
własnym życiem (...)”

E. Woroniecki, „Artyści polscy w Paryskim Salonie”, 
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 7, s. 100.

„Piękne pejzaże tak bardzo urzekają, że ma się ochotę odtworzyć je dokładnie, bez swego 
własnego ich przetwarzania. W przypadku „niewdzięcznej natury” próbuje się je natomiast 
interpretować, kształtować według swej woli. Nie ma się wtedy zawrotów głowy i zachowuje 
się zimna krew, aby bryły, odpowiednie walory, kolory umieszczać na właściwych miejscach, 
wyznaczanych przez sztukę.”

M. Muter, Wspomnienia, [w:] J. Malinowski, B. Brus-Malinowska  
„W kręgu École de Paris: malarze żydowscy z Polski”, Warszawa 2007, s. 40.
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7
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Osiek, 1913 r.

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

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

Jestem myślą
w ukochanym Osieku...

Fałat

W życie i twórczość Juliana Fałata nierozerwalnie wpisały się dwie miejscowości: położone 
w województwie śląskim wsie Osiek i Bystra. Choć to Bystra stała się ostatecznie życiową 
przystanią dla artysty, Osiek na stałe zagościł w sercu malarza. Tam wielokrotnie powracał 
szukając inspiracji, tam mieli swój majątek jego serdeczni przyjaciele – Oskar Rudziński 
i jego małżonka Gabriela z Wrotnowskich Rudzińska. Notabene, Oskar Rudziński pomógł 
Fałatowi w nabyciu domu w Bystrej, a spowinowacona z Rudzińskimi Gabriela z Brezów 
Wrotnowska zapoznała artystę z Marią Luizą Comello de Stuckenfeld, z którą wszedł w związek 
małżeński w 1900 roku. Pobyty w Osieku były okresami niezwykle płodnymi w twórczości 
artysty. Na płótnach uwieczniał podobizny Rudzińskich, tamtejszy drewniany kościół 
i kapliczkę, ale przede wszystkim, będąc z zamiłowania pejzażystą, fascynował go osiecki 
krajobraz. W technice akwarelowej przedstawiał stawy Mały i Duży Bonar,  niejednokrotnie 
z zamieszkałym w ich szuwarach ptactwem, pasy drzewostanów, brzozy chylące się nad 
kanałem.. Pierwszą zachowaną pracą poczynioną w Osieku jest Krajobraz zimowy datowany 
na 1891 rok. Nostalgiczny stosunek Fałata do tej miejscowości najdobitniej wyrażają słowa 
artysty zawarte w korespondencji adresowanej do Gabrieli z Wrotnowskich Rudzińskiej: 
„Jestem myślą w ukochanym Osieku i oglądam z przyjemnością (inni także z przyjemnością 
oglądają) brzozę z nad kanału i rybitwy przy spuszczaniu wody z Bonara Wielkiego i inne 
szkice z Osieka…; Tak bym znów coś namalował ze stawów! (…) Wyobrażam sobie jak 
tam w Osieku i Łękach musi być pięknie w epoce kwitnięcia bzów…; Myślę ciągle o Osieku 
i o tych polskich lagunach, które przez tyle lat inspirowały moją sztukę…; Tak chciałbym 
zobaczyć kochane osieckie stawy, które tu ciągle choć w pamięci obmalowuję…” 

(Listy Fałata do Rudzińskiej z lat 1921–1929, cyt. za: T. Dudek Bujarek,  
Julian Fałat- życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 158).
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8
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Młodzieniec z Torą, przed 1939 r.

gwasz, tektura, 50 × 44,5 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 80 000 – 100  000 zł

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

„Zawsze wierzyłem w to, że jedynie harmonia między abstrakcyjnymi wartościami języka 
plastycznego oraz wewnętrzny i bezpośredni kontakt z życiem i naturą (jak też osobisty 
stosunek do życia) mogą tylko prowadzić artystę do stworzenia dzieła sztuki. Bez tej harmonii 
jedynie laboratoryjny eksperyment lub sentymentalna ilustracja jest rezultatem. To zawsze 
było prawdą, a w naszych czasach jest jeszcze bardziej oczywiste. Dokładnie ten przekład 
życia i natury na język sztuki, który on uważa za najbardziej istotny, wyznacza osobisty 
styl artysty. Czystość i bezpośredniość tego języka jest miarą, według ktorej można dopiero 
oceniać dzieło sztuki.”

Zygmunt Menkes, cyt. za: Sigmund Menkes 1896–1986, Lipert Gallery, Nowy Jork 
1993, s. 19
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9
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Kobieta z muszlą, ok. 1930

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygnowany p. śr.: Menkes
na krośnie papierowa nalepka z opisem 
pracy; stempel składu Lucien Lefebvre-
-Foinet w Paryżu oraz fragment niezacho-
wanej nalepki inwentarzowej

cena wywoławcza: 95 000 zł •
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

„Kolor w obrazach Menkesa ma niezwykłą jakość. Tylko on sam mógłby nadać tym dziełom 
wyjątkową wartość, gdyby nie to, że także ich rysunek posiada te same walory. Kolor jego 
jest mocny, jędrny, wypracowany aż do szczytu artystycznej maestrii. Artysta stara się 
wydobyć z niego jak najwięcej bogactwa – oszczędnego zresztą, ale głębokiego i o nieskoń-
czonych niuansach. Pogodnym płaszczyznom, na których barwa gra rolę intymną, osobistą, 
przeciwstawia on wibracje planów nerwowych, poszatkowanych gwałtownymi błyskami. 
W partiach tych pasja malarska daje swój upust, nie tracąc, jednakże nigdy umiaru. Podstawą 
obrazów Menkesa jest zazwyczaj ta sama paleta barwna. Ale ile w niej różnorakich gier 
kolorystycznych! Od tonów jasnych i przeźroczystych aż do odcieni najbardziej mrocznych. 
Te gry kolorów i kontrastów wydobywają światło, które nie pochodzi z zewnątrz ani nie 
jest akcentowane zbyt jednoznacznie. Ono rodzi się już w kolorze. Jest rytmiczne i zgodne 
z wibracją i temperaturą obrazu. Z tych dwóch elementów – koloru i światła – Menkes tworzy 
faktury nerwowe, płaszczyzny rzeźbione cieniem i światłem, które niejako modelują formy 
wystarczająco na tyle, aby je osadzić w kompozycji obrazu; formy zawsze podporządkowu-
jące się rytmowi narzuconemu przez malarza. Kontrolowanie tego rytmu w powstających 
kompozycjach zdaje się być szczególną troską artysty. Na palecie Menkesa często obecna 
jest czerwień – czerwień mocna, królewska, gorąca, zmysłowa; rzadko spotykane, wyszukane 
zieleniem wystudiowane brązy oraz aksamitna czerń. Jednolitość jaka emanuje z obrazów 
Menkesa wywodzi się z podporządkowania wszystkich elementów dzieła tej sam myśli 
przewodniej czy tej samej wizji plastycznej. Bowiem artysta, wierny swemu zamiarowi, 
tłumaczy go na język plastyczny wybierając tylko takie jego elementy, które są mu niezbędnie 
konieczne. Następnie zestawia je w dwojaki sposób: według ładu lirycznego, który czerpie 
z własnej wrażliwości i wyobraźni ora podporządkowuję je kompozycji całości obrazu.”

E.Teriade, „Menkes”, Edition “Le triangle”, Paris, 1932, [w:] „Sigmund Menkes 
1896–1986”, Nowy York, 1993, s. 17–18
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Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Polowanie Diany, 1934 r.

pastel, papier, 32 × 38,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: W Borowski/1934

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 70 000 zł

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

„Elementy klasycyzmu pojawiają się w twórczości większości członków Rytmu, a w szcze-
gólności w pracach założycielskiej grupy. Są charakterystyczną cechą malarstwa Wacława 
Borowskiego (…). Jednakże klasycyzm rytmistów różni się zasadniczo od tego, co mogliśmy 
obserwować wcześniej. Husarski pisze: „różni się tym między innymi, że wzorem jest teraz 
sztuka wczesnych okresów klasycznych: wczesnego odrodzenia, po trosze Grecji przed 
idjaszowskiej (…). u Borowskiego łączy się on z dążnością do harmonijnej, bardzo zrówno-
ważonej i bardzo dekoracyjnej kompozycji brył i kolorów, chwilami z lekka przypominając 
spokojną i jasną twórczość Poussaina.”

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm: prace 
rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny” 

t. 7, 2013, s. 151.

„Borowski reprezentował klasycyzujący nurt w polskim malarstwie lat 20. I 30., jednocześnie 
określił swój własny styl doskonale wyrażający estetykę dwudziestolecia międzywojennego. 
W latach przynależności do rytmistów szczególne więzi przyjaźni łączyły go z Eugeniuszem 
Zakiem. Opracowywali podobne motywy o idyllicznym wyrazie, lirycznym nastroju i ale-
gorycznych treściach. Podobnie również stylizowali pejzaż i postaci ludzi, redukując rysy 
twarzy (…) Borowski stosował pastelową kolorystykę. Formy wydobywał poprzez subtelny 
światłocieniowy modelunek. (…) W jego przedstawieniach pojawiają się również wątki 
mitologiczne, alegorie pór roku i etapów życia ludzkiego…”

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm: prace 
rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny” 

t. 7, 2013, s. 173–174.
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Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

W ogrodzie

pastel, tektura, 47,5 × 59,5 cm w świetle 
oprawy
sygn. śr. dolny: Peské

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

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

„(…) Peske wprowadza nas do innego świata – natury kojącej i bujnej. Mało 
u nas znany ten artysta, talentem swym i pracą zdobył bez hałasu i tam-
tamu reklamy stanowisko bardzo wybitne. Skalę twórczości ma niezwykle 
rozległą: kompozycje, pejzaż, portrety, martwe natury, akwaforty i projekty 
dekoracyjne z użyciem najróżniejszych technik malarskich, które opanował 
p o mistrzowsku. Jest kontynuatorem tradycji wielkiego malarstwa (szkoły 
barbizońskiej) pierwszej połowy XIX wieku, które wzbogacił zdobyczami 
kolorystyki impresjonistycznej. Szczęśliwa ta kombinacja świetnego rysunku 
z bujną, ale w karbach utrzymaną paletą [oraz] ujęciem plastycznym i moc-
nym tematu, w który głęboko się wczuwa, stanowią istotną a niepowszednią 
oryginalność naszego rodaka.”

E. Woroniecki, Artyści polscy w paryskim salonie [Jesiennym],  
„Tygodnik Ilustrowany”1924, połr. I, s. 100.
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Jean Peské 
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Kwiaty

olej, tektura, 47,5 × 54,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Peské.

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Krzyś, 1963 r.

olej, płyta, 32,5 × 47 cm w świetle 
oprawy
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil/Hofman/1963
na odwrocie napis: „Mój wierny/modelik 
Krzysiu”/„Tu domek mój”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

„Willa przy ulicy Spadzistej 16 przypomina w ciągu dnia przedszkole. Pełna jest dzieci 
w różnym wieku i różnych zabawek. W ogrodzie np. czynna jest piaskownica, huśtawki, 
drabinki. Malarz nie ma w tym czasie dorosłych modeli tylko dzieci” (Bogusław Czajkowski, 
Portret z pamięci, Wrocław 1971 r., s. 134.). Życie codzienne w domu Hofmanów opisał 
Sztaudynger w „Tęczy”: „Czy zastaliśmy państwo w domu? Tak, państwo są w domu, proszę 
do ogrodu [...]. Nim dobiliśmy do pana Wlastimila, którego olśniewająco biała i prześlicznie 
wyprasowana koszula oraz olbrzymi kapelusz z daleka widać, uderza nas osobliwa tyraljerka. 
W piasku środkowego tarasu kwitną w grupach po dwie, trzy osóbki różnorako ubrane 
dziewczęta i chłopaki. Płowowłose i modrookie, czarnowłose i piwnookie, czyste, a częściej 
umorusane bractwo, w miłej towarzyskiej pogwarce ledwie okiem rzuciwszy na przybysza, 
a już powraca do babek z piasku. [...] Oto dzieci z najbliższego sąsiedztwa Hofmana, 
dzieci tak zwanych „elementów” podmiejskich. Mordy częstokroć odrapane, włosy jak 
badyle, ale jeszcze z owym czarodziejskim puszkiem młodości. Całe hordy dzieciaków siedzą 
w piasku, bawią się w krokieta [….]. Jeden dzieciak pozuje, reszta się bawi. [...]. Stajemy 
na najmniejszym tarasie. Hofman robi kilka kroków, przekłada pendzel do lewej ręki i wita 
nas uprzejmie. Model i obraz zdają się niecierpliwić. Pan Wlast odprawia chłopca: „Idź 
się pobawić chwilkę, zaraz cię zawołam, pozowałeś mi już dziesięć minut”. (B.Danielska, 
„W Szklarskiej Porębie, wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 
2017, s. 105.)
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Brunetka

olej, tektura, 32,5 × 47 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. g.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 25 000 – 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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15
Anna Bilińska-Bohdanowicz 
(1857 Złotopole – 1893 Warszawa)

Droga, 1884 r.

ołówek, papier, 10 × 14,5 cm
opisany i dat. l. d.: Lwów 27/VI 84.
na odwrocie napis: przez Annę Bilińską/
stwierdza D. Bohdanowicz

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

W latach 1869–71 pobierała pierwsze lekcje rysunku u Michała Elwira Andriolliego. Ok. 
1875 roku rozpoczęła studia muzyczne, które przerwała po dwóch latach. W 1877 roku 
podjęła studia u Wojciecha Gersona. W 1882 roku wiele podróżowała, odwiedzając m. 
in.: Włochy, Monachium, Wiedeń, oraz Paryż, z którym związała się na 10 kolejnych lat. 
Studiowała w Académie Julian w pracowniach Rodolphe’a Juliana, Tony’ego Robert-Fleury 
i Oliviera Mersona. W latach 1885–87 prowadziła jedną z pracowni tej akademii. Już wtedy 
nazwisko artystki coraz częściej pojawiało się na artystycznej arenie międzynarodowej, a jej 
prace wielokrotnie zdobywały wiele nagród oraz wyróżnień. W 1889 roku artystka zdobyła 
Srebrny Medal na Wystawie Światowej w Paryżu, za Autoportret. Artystka tworzyła w duchu 
realizmu. Jej prace odznaczały się niezwykłą precyzją rysunku i dbałością o przedstawienie 
detali. Głównie malowała portrety. W 1892 roku malarka poślubiła lekarza Antoniego 
Bohdanowicza i z nim powróciła do kraju. W Warszawie planowała otworzyć własną szkołę 
malarstwa dla kobiet, wzorowaną na paryskich Akademiach. Niestety, Bilińska zmarła na 
chorobę serca. Jej prace należą do zbiorów muzealnych, m.in. w: Krakowie, Warszawie

16
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Szkic śpiącego psa

ołówek, papier, 24,5 × 16,3 cm 
w świetle passe-partout

Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska.

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

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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17
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Chłopak z wędzidłem, 1872 r.

ołówek, papier,  16 × 9,7 cm 

Rysunek pochodzi ze szkicownika artysty.

Do rysunku dołączone jest potwierdzenie
autentyczności Adama Konopackiego
z 2004 r.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

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

18
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Głowa wiejskiej kobiety 
w ozdobnie upiętej chustce, 
1872 r.

ołówek, papier,  16 × 9,7 cm 

Rysunek pochodzi ze szkicownika artysty.

Do rysunku dołączone jest potwierdzenie 
autentyczności Adama Konopackiego 
z 2004 r.

cena wywoławcza: 2 800 zł
etymacja: 5 000 – 7 000 zł

Prezentowane rysunki pochodzą ze 
szkicownika artysty liczącego 132 karty, 
opatrzonego na wklejce autorskim (?) 
numerem XXXII – pisanym pędzlem 
i jasnoniebieskim atramentem, obok 
którego to numeru wpisana została 
ołówkiem data 1872 – zapewne 
wtórna, odnosząca się do jedynej 
datowanej przez Jacka Malczewskiego 
pracy, noszącej datę dzienną i roczną 
29 lutego /1872. Szkicownik pochodzi 
z okresu nauki Jacka Malczewskiego 
w krakowskim Gimnazjum św. Jacka 
(1871-1813), gdzie w księdze uczniów 
jako powołanie (?) wpisano mu malarz. 
Z czasem uczęszcza na prywatne lek-
cje rysunku, a następnie jako wolny 
słuchacz zapisuje się do krakowskiej 
Szkoty Sztuk Pięknych (późniejszej 
Akademii). Wysoki numer szkicow-
nika (XXXII) świadczy o niebywałym 
zapale rysowania jakim odznaczał 
się naówczas osiemnastoletni Jacek 

Malczewski. Szkicownik XXXII zawiera 
więc młodzieńcze prace Malczewskiego 
– szkice postaci chłopów, wieśniaczek, 
Żydów, wiejskich dziadów i zaprzęgów, 
zwierząt, wiejskiej zabudowy, wnętrz 
kościołów. Gros jest wykonana ołów-
kiem i najczęściej sprowadzona do 
oszczędnego zarysu całej  postaci lub 
jej fragmentu. Artysta skupia się w nich 
na uchwyceniu charakterystycznej pozy, 
którą oddaje oszczędną, energicznie 
prowadzoną kreską, rzadko wpro-
wadza w obręb rysunku światłocień. 
Przeważają rysunki całych postaci, 
najczęściej kroczących, ujętych nieco 
z tyłu. Zaledwie kilka rysunków (łącznie 
9 sztuk) jest wykonanych piórkiem 
i tuszem (JMSz103-110 i JMSz114). 
Fragment potwierdzenia autentyczno-

ści Adama Konopackiego z 2004 r.
por.: Adam Konopacki,  

Jacek Malczewski – rysunki 
(1872–1926), Zabrze [2009]
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19
Ludwik Gędłek
(Kraków 1847 – Wiedeń 1904)

Posłaniec – Krakus pędzący  
na koniu

olej, deska, 32 × 26 cm
sygn. l. d.: L. Gędłek
na odwrocie napis: Polnischer Reiter

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

W latach 1861-72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa 
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie 
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu, 
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie 
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.

20
Jan Konarski 
(1850–1918)

W drodze

olej, tektura, 12 × 35 cm
sygn. p. d.: J.Konarski

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 13 000 – 22 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
W latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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21
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Głowa konia

olej, tektura, 35,5 × 32 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/19 
(…) – dwie ostatnie cyfry nieczytelne
na odwrocie pieczęć lakowa z herbem 
Kossaków

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 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.

22
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Siedzący starzec

olej, płótno naklejone na tekturę, 
41 × 33 cm
sygn. l. d.: Wojciech Kossak/19(...)

Według przekazu ustnego, przedstawiony 
na obrazie mężczyzna to prawdopodobnie
goniec z restauracji Hawełka w Krakowie

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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23
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Krakowiak

olej, sklejka, 39 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 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.

24
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Głowa konia, 1904 r.

akwarela, papier, 14 × 14 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Holzmül-
ler/-1904.25.9

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

Uczył się we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, gdzie uczęszczał na kurs malarstwa 
dekoracyjnego. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych u Jozefa Mehoffera, Floriana 
Cynka i Teodora Axentowicza. Mieszkał w Krakowie oraz we Lwowie, gdzie po Ii wojnie 
światowej nauczał rysunku w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Swoje prace Holzmuller 
wystawiał w Krakowie, Warszawie oraz Lwowie. Artysta przede wszystkim tworzył w technice 
akwareli i atramentowej. Był bardzo dobrym rysownikiem, pozostawił po sobie wiele szkicow. 
W swej tworczości podejmował liczne motywy, takie jak pejzaże oraz widoki miejskie. 
Podejmował także tematy batalistyki oraz scen rodzajowych. W jego kompozycjach często 
pojawiały się konie.
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Alfredo Tomniz (ps. J.Harwey)
(Triest 1854 – Triest 1936)

Przejażdżka powozem

olej, płótno, 58 × 37 cm
sygn. l. d.: Jharwey

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

Malarz włoski; pochodził z rodziny artystów – był synem malarza Augusto Tominza 
(1818–1883), wnukiem Giuseppe Tominza (1790-1866). Studiował u Emila Adama 
w Monachium. Stale mieszkał i działał w Trieście, gdzie w latach 1883-1926 był następcą 
swego ojca jako dyrektor Museo Revoltella. Malował obrazy w których główną rolę odgrywały 
konie – sceny rodzajowe (powozy, zaprzęgi, wyścigi, targi końskie), historyczne (Bitwa pod 
Akwileją) i antyczne (Wyścigi rydwanów w Circo Massimo). Malował też pejzaże i portrety 
konne. Jego dzieła znajdują się, m.in. w zbiorach Museo Revoltella w Trieście (Konie na 
pastwisku).

26
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Na wesele!

olej, płótno, 35,5 × 50,5 cm
sygn. p. d.: Wł Chmieliński

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 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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Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Po polowaniu na dzika

olej, płótno naklejone na tekturę, 
66,5 × 103 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: Cz. Wasilewski

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Salonik

olej, tektura, 24 × 33,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: B. RYCHTER – JANOWSKA.

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

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

„Ulubionym moim tematem jest czar dworu polskiego oraz problem oświetlenia słońcem 
i lampami” pisała Bronisława Rychter-Janowska. Pod urokiem tego nieprzemijającego czaru 
polskiego dworu pozostała przez całe swoje długie artystyczne życie”. Źródłem tej fascynacji 
był dworek prababci w Jeżowie, gdzie co roku spędzała wakacje. Jak pisała: „wszystko tu 
składało się na nastrój wnikający na wieki w duszę dziecka”.
„W roku 1923 historyk i krytyk sztuki, Artur Schroeder, nazwał Rychter-Janowską „malarką 
ginących dworków”, ponieważ jej obrazy stanowią ważne świadectwo ziemiańskiej archi-
tektury i tradycji pierwszej połowy XX wieku (…) Malowała dworkowe wnętrza, jakby chcąc 
zachować dla potomnych ów „zaciszny dom przepełniony pięknymi rzeczami” (…) Jak nikt 
inny potrafiła oddać sielską atmosferę polskiego dworu. Jej twórczość wyróżnia niezwykła 
nastrojowość oraz mistrzowska gra światła”.
Bogdan Podgórski „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953”, 

Kraków 2015 r., s. 11, 12, 13.

29
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, tektura, 34,5 × 49,5 cm
sygn. p. d.: a. Karpiński

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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30
Leon Weissberg 
(1894 Przeworsk – 1943 Majdanek)

Kwiaty

akwarela, papier, 50 × 40 cm
p. d.: L.Weissberg

cena wywoławcza:  3 800 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 zł 

31
Erno Erb 
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Na targu

olej, tektura, 20,5 × 28 cm 
sygn. p.d.: E.Erb

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i w Monachium. W 1922 roku odbył 
podróż artystyczną do Włoch i Holandii, przebywał także w Berlinie. W 1923 roku osiadł na 
stałe w Paryżu, gdzie rok później eksponował swoje prace na Salonie Jesiennym i Salonie 
Tuileries. Wystawiał także swoje obrazy w Galerie Zak i Galerie Manteau. Po wybuchu 
II wojny światowej opuścił Paryż; w 1941 roku uwięziony w obozach Gurs i Drancy, później 
przewieziony został do obozu w Majdanku, gdzie zginął. 

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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32
Zofia Stankiewicz
(1862 Ryźna/Ukraina – 1955 Warszawa)

Kwiaty 

olej, płyta, 70 × 31 cm
sygn. l. d.: Zofia Stankiewicz

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

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

33
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Białe róże z filiżanką

olej, tektura, 33 × 68 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: akarpiński

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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34
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Port

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 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.

35
Marian Mokwa 
(1889 Malary - 1987 Sopot)

Jastrzębia Góra – klif

olej, płótno, 50 × 60,5 cm 
sygn. l.d.: Mokwa 

Wystawiany: 
Tureckie śluby Mariana Mokwy, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
01.07.2014–31.08.2014 

Reprodukowany: 
W. Zmorzyński, Tureckie śluby Mariana 
Mokwy, [katalog z wystawy], Gdańsk 
2014, ilustr. na str.188.

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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36
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Gdynia Orłowo

olej, płyta, 50 × 65 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski

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

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

37
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Klif

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

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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38
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Henrykówa w Kamieniu, 1972 r.

olej, tektura, 35 × 60 cm
sygn. i opisany l. d.: H.Baranowski/
HENRYKÓWKA
na odwrocie nalepka autorska z tytułem 
pracy i rokiem powstania

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

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

39
Henryk 

Baranowski
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 

Gdynia)

Grabówek

akwarela, papier, 
22,5 × 36,5 cm 
w świetle passe-

-partout
sygn. i opisany 

p. d.: H.Baranowski/
Grabówek

cena wywoławcza: 
700 zł •

estymacja:  
2 000 –3 000 zł

40
Eugeniusz 

Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Pejzaż  
zimowy III

olej, tektura, 
20 × 25 cm 

sygn. l.d.: E.Dzie-
rzencki na odwrocie 

nalepka autorska 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 
2 200 zł •
estymacja:  

3 000 – 3 500 zł
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42
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów -1979 Wrocław)

Łódki

olej, płótno, 50 × 58 cm,  
sygn. p.d.: Z Dziurzyńska- Rosińska

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

41
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów -1979 Wrocław)

Wenecja, 1937 r.

olej, płótno, 41,5 × 32,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Z Dziurzyńska-Rosińska/
(nieczytelnie) 1937

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

43
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Rijeka, 1985 r.

olej, płyta, 45 × 36 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: H.Baranowski/RIJEKA
na odwrocie nalepka autorska z tytułem 
pracy i rokiem powstania oraz dedykacja 
z 1990 roku

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

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

Ukończyła Szkołę Sztuk Pięknych we Lwowie. 
Studiowała też w Monachium, Dreźnie, we 
Włoszech, w Wiedniu i Paryżu. W stolicy Francji 
pobierała nauki w Académie Colarossi oraz w pra-
cowni Olgi Boznańskiej. Po I wojnie światowej 
osiadła w Poznaniu, gdzie aktywnie współtworzyła 
lokalną scenę artystyczną. W 1925 roku była 
członkiem-założycielem Grupy Artystów Wielko-
polskich „Plastyka”, z którą związana była do 
1934. W latach międzywojennych eksponowała 
swoje prace w Salonie Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wystawiała również 
w Zachęcie oraz w 1933 w Galerie Art et Artistes 
Polonais w Paryżu. Po II wojnie światowej, brała 
czynnie udział w pracach Związku Zawodowego 
Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskie-
go. Brała udział w szeregu wystaw organizowa-
nych przez ZPAP, m.in. w Muzeum Wielkopolskim 
i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych 
w Poznaniu. Podejmowała różnorodną tematykę, 
a jej prace nawiązują do osiągnięć impresjonizmu 
i postimpresjonizmu. Malowała olejne pejzaże, 
martwe natury oraz portrety. W zbiorach Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku znajduje się 
portret Dziurzyńskiej-Rosińskiej autorstwa Olgi 
Boznańskiej z 1932 roku.
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44
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Morze

olej, tektura, 35 × 49,5 cm
sygn. l. d.: R. Bratkowski

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

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na 
inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne 
wybrzeża Capri.

45
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Łódź na brzegu, 1921 r.

gwasz, tektura, 32,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: S.Jaxa/1921

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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46
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Piwonie

olej, płótno, 69 × 90 cm
sygn. p. d.: Suchanek
na krośnie napis: „Piwonie”/Prof. Antoni 
Suchanek Orłowo 1975 r. z kolekcji obra-
zów lekarki z Sopotu Ireny Bołądź-Gutsch

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

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

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

47
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Cynie, 1972 r.

olej, tektura, 65,5 x 29 cm
sygn. l.d.: H.Baranowski
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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48
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Nurek

akwarela, papier, 24,5 × 15,2 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

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

49
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Na brzegu

olej, tektura, 24 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: E.Dzierzencki

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

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Ko-
tarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie 
spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej 
Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł 
w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r. 
do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach 
marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy 
znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, Szwecji, 
Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą 
spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje 
doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw 
ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz 
w zróżnicowanej aurze.
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51
Alfred Pawlowski
(1877 Gdańsk – ?)

Sopot, około 1932 r.

olej, płótno, 30 × 40 cm
sygn. p. d.: A.Pawlowski oraz opisany 
l. d.: Zoppot

Wystawiany i reprodukowany:
„Malarstwo gdańskie XIX-XX wiek. 
Muzeum Sopotu, Sopoccy malarze. Ci 
którzy odeszli, są wśród nas”, Dworek 
Sierakowskich, listopad 2019 r., str. 26

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

Urodził się w 1877 roku w Gdańsku w rodzinie właściciela tartaku. Po ukończeniu gimnazjum 
realnego św. Jana wstąpił w 1891 roku do Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Malowania uczył 
się Wilhelma Stryowskiego. Śmierć matki, po kilku semestrach nauki przerwała jego dalszą 
edukację. Po I wojnie światowej i nieudanym powrocie do branży drzewnej, w 1925 roku 
już na stałe zajął się malowaniem. Po roku 1933 objęły go restrykcje władz dotyczące sztuki. 
Pawłowski nie był członkiem partii i jako artysta miał problemy, dopiero rok przed wojną 
na mocy specjalnego dekretu, miejscowy gauleiter przywrócił mu możliwość wykonywania 
zawodu. Zostawił po sobie tysiące widoków rodzinnego miasta i okolic.

50
Malarz nieokreślony 
(1 połowa XX w.)

Gdańsk. Nad Motławą

olej, płótno, 90 × 116 cm 
sygn. l. d.: P.Muszko (?)

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 300 – 1 600 zł
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52
Isaac Antcher 
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Martwa natura z owocami

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: Antcher

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Malarz, reprezentant École de Paris. Edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Odessie, 
którą kontynuował w latach 1921–1924 w Szkole Sztuki i Rzemiosła „Bezalel” w Jerozolimie 
i następnie w Académie Russe i Académie de la Grande Chaumière w Paryżu. Interesowała 
go żywo twórczość Rembrandta oraz impresjonistów, których dzieła studiował w zbiorach 
paryskich muzeów. Był podopiecznym marszanda Leopolda Zborowskiego. Jego płótna były 
wystawiane na Salonie Jesiennym i Salonie des Tuileries. Twórczość Antchera oscylowała 
wokół portretów, martwych natur, pejzaży i widoków wnętrz. W jego dziełach wyodrębnić 
można wpływy Cezanne’a, barbizończyków oraz wspomnianych już impresjonistów.

53
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

olej, płótno, 46 × 55 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był 
uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie działał 
w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. 
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 
roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą 
spuściznę.
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54
Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Pejzaż z Palestyny, 1934 r.

gwasz, karton brązowy, 50 × 65 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Mane-Katz 34.

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

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

55
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko- 1967 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. p. d.: J. Pressmane
na odwrocie napis: J. Pressman/8 Sentier 
(des) Buats, Meudon oraz owalny stempel 
paryskiej firmy oferującej materiały malar-
skie: TOILES & COULERS |EXTRA FINES 
|LUCIEN LEFEBVRE-FOINET |PARIS 
|19, RUE VAVIN & 2, RUE BRÉA

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 39, nr kat. 7

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 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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56
Michel Adlen
(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Łódź

olej, płótno, 49,5 × 64 cm
sygn. p. d.: adlen
na odwrocie sygnowany: adlen

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

Artysta pochodzenia ukraińskiego, tworzący we Francji; związany z École de Paris. W latach 
1918–1920 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym samym czasie 
współpracował z pismem Die Muskete, dla którego tworzył ilustracje. W 1923 roku wyjechał 
do Berlina, gdzie uczestniczył w wystawie grafiki. W tym samym roku wyjechał do Paryża, 
gdzie mieszkał do śmierci. W 1929 otrzymał francuskie obywatelstwo. Swoje prace Adlen 
wystawiał na paryskich Salonach. Członek kilku ugrupowań artystycznych (m.in. L’Araigne, 
La Satire, Les Imagiers). W 1936 uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Pracowników 
Stolarstwa w Warszawie. Artysta malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, kompozycje 
figuralne, akty. Zajmował się także grafiką i ilustracją. Wpływ na jego twórczość miała sztuka 
kubistów i fowistów; artystę fascynowało malarstwo mistrzów Corota, Pissara, Cezanne’a. 
Adlen pracował w swoim atelier w Paryżu, w Limousin i Nicei i pozostał aktywny do końca 
życia. Zmarł w swoim studio w wieku 81 lat.

57
Leon Weissberg
(1894 Przeworsk – 1943 Majdanek)

Kobieta w ogrodzie

olej, płótno 38 × 46,5 cm
sygn. l. d.: L. Weissberg

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i w Monachium. W 1922 roku odbył 
podróż artystyczną do Włoch i Holandii, przebywał także w Berlinie. W 1923 roku osiadł na 
stałe w Paryżu, gdzie rok później eksponował swoje prace na Salonie Jesiennym i Salonie 
Tuileries. Wystawiał także swoje obrazy w Galerie Zak i Galerie Manteau. Po wybuchu 
II wojny światowej opuścił Paryż; w 1941 roku uwięziony w obozach Gurs i Drancy, później 
przewieziony został do obozu w Majdanku, gdzie zginął.
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58
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 70 × 54 cm
sygn. l. d.: Weingart

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

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

59
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczyna w chustce

olej, sklejka, 48,5 × 34,5 cm
sygn. l. g.: Kanelba

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 9 000 – 13 000 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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60
Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Île de la Cité w Paryżu

olej, płyta, 27,5 × 40,5 cm
sygn. l. d.: Grunsweigh

Wystawiany i reprodukowany:
Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan 
Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de Paris”, 
Warszawa 2020 r., kat. nr 23, str. 88.

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

Przed 1914 r. wyjechał do Paryża. Od roku 1921 wystawiał w paryskich salonach Jesiennym, 
Niezależnych i Tuileries. Malował widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne 
i martwe natury. W twórczości jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza 
Cézanne’a, a także kubizmu.

61
Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1943 Auschwitz)

W parku

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

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

Zajmował się malarstwem oraz architekturą. Był kuzynem Romana Kramsztyka. Studiował 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz architekturę w Warszawskim Instytucie Poli-
technicznym i później w Technische Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu. Po ukończeniu 
studiów w 1909 r. zamieszkał w Krakowie, gdzie pracował m.in nad rekonstrukcją zamku 
na Wawelu. W 1914–1918 był architektem w Warszawie i we Lwowie. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920. Od 1925 przebywał we Francji. Osiadł w La Ciotat, jednej 
z popularnych po wojnie miejscowości na Południu, często odwiedzanych przez malarzy. 
W tym samym roku La Ciotat odkryli dla siebie Kapiści, przybyli ledwie rok wcześniej do 
Paryża. Z Polaków przyjeżdżali tam Józef Pankiewicz, Felicjan Szczęsny Kowarski czy 
Eugeniusz Eibisch. Ascher malował pejzaże, martwe natury, akty i portrety o statycznej 
kompozycji, dekoracyjnym konturze i wyrafinowanej kolorystyce. W 1943, wraz z żoną, 
został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gurs we francuskich Pirenejach. 
Później zostali wywiezieni do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł w 1944 r. .
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62
S. Ascher
(XX w.)

Port

olej, płótno,  60,5 × 73 cm
sygn. p.d.: S.ASCHER

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

63
Isaac Antcher
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 22 × 27 cm
sygn. l. d.: Antcher.

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

Malarz, reprezentant École de Paris. Edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Odessie, 
którą kontynuował w latach 1921–1924 w Szkole Sztuki i Rzemiosła „Bezalel” w Jerozolimie 
i następnie w Académie Russe i Académie de la Grande Chaumière w Paryżu. Interesowała 
go żywo twórczość Rembrandta oraz impresjonistów, których dzieła studiował w zbiorach 
paryskich muzeów. Był podopiecznym marszanda Leopolda Zborowskiego. Jego płótna były 
wystawiane na Salonie Jesiennym i Salonie des Tuileries. Twórczość Antchera oscylowała 
wokół portretów, martwych natur, pejzaży i widoków wnętrz. W jego dziełach wyodrębnić 
można wpływy Cezanne’a, barbizończyków oraz wspomnianych już impresjonistów. 
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64
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Palmy

technika mieszana, papier, 
21,7 × 22,8 cm, sygn. p.d.: SE

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

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

65
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia

litografia barwna, papier, 59,5 x 45 cm 
(zadruk), 76 × 55,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie p. g.: Kisling, l. d. ołów-
kiem: Epreuve de collaborateur oraz p. d.: 
owalny wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

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

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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66
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż zimowy

akwarela, ołówek, papier, 41 × 56 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

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

68
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Portret mężczyzny

akwarela, papier, 34 × 28 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: Kanelba

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

67
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Siedzący Żyd

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

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

Studiował 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.

Berlewi był związany z pierwszą w Polsce grupą żydowskich arty-
stów awangardowych zwaną „Young-yidish”, współpracował także 
z warszawskim periodykiem „Ringen”, na łamach którego publikował 
autorskie teksty poświęcone zagadnieniom ze sztuki współczesnej 
i dla którego projektował okładki kolejnych numerów. Był również 
współzałożycielem stowarzyszenia mającego na celu wspieranie 
rozwoju sztuki żydowskiej. Zwrot ku sztuce nieprzedstawiającej miał 
miejsce po spotkaniu artysty z rosyjskim malarzem El Lissitsky’m 
w 1921 r., co przełożyło się na nowy etap w twórczości Berlewiego.
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69
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret Leny

olej, tektura, 62,5 × 48 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: L.Gottlieb
opisany p. d.: Frau Lena in Freundschaft

Pochodzenie:
Warszawa, kolekcja prywatna
USA, kolekcja Toma Podla

Reprodukowany:
A. Król, A. Tanikowski, „Kolory Tożsamo-
ści, Sztuka polska z amerykańskiej kolek-
cji Toma Podla”, wyd. Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Kraków 2001, s. 117.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 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. za-
mieszkał 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 charakteryzuje 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 bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej 
posługiwał różnymiodcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, 
z lekko zaznaczonymi rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.

70
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Kobieta w kuchni

olej, gwasz, papier, 39,5 × 26,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: l. gottlieb

Pochodzenie:
Warszawa, kolekcja prywatna
USA, kolekcja Toma Podla

A. Król, A. Tanikowski, „Kolory Tożsamo-
ści, Sztuka polska z amerykańskiej kolek-
cji Toma Podla”, wyd. Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Kraków 2001, s. 118. 

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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71
Wlastimil 
Hofman
(1881 Praga – 1970 
Szklarska Poręba)

Śpiący, 1946 r.

ołówek, papier, 
17,5 × 22,5 cm
sygn. opisany i dat. 
p. d.: Wlastimil 
Hofman/1946 21/
III El [nieczytelnie]/
Egipt
na odwrocie 
autorskie zapiski: 
Egipt/Koloman 
Braun/jeden 
z Czechostowackich 
[nieczytelnie], Ha-
ify/w namiocie pod 
górą Synaj; poniżej 
monogram wiązany 
artysty

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

72
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Arab, 1943 r.

ołówek, papier, 28,5 × 22 cm
sygn. i dat. p. d.: 13/II HW (monogram 
wiązany) 43/Katamor
na odwrocie autorskie zapiski: arab/
Palestyna/HW (monogram wiązany)

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

73
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret kobiety, 1948 r.

ołówek, kredka, papier, 26,5 × 22 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil/Hofman/17 IX 
1948

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 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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74
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Szkic twarzy kobiety, 1911 r.

olej, płótno, 40 × 40 cm
sygn. i dat. p. g.: Wlastimil Hofman/1911

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

75
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święci – tryptyk

ołówek, tektura, od lewej: 7,4 × 6,5 cm; 
7,4 × 5,7 cm; 7,4 × 6,5 cm
na odwrocie znak firmowy Polskiego 
Monopolu Tytoniowego.

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-
nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny 
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość 
kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie 
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowa-
nych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. 
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, 
Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała 
retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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76
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Strój ludowy z regionu 
krakowskiego, 1939 r.

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 43 × 30,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z. STRYJEŃSKA  
(na kamieniu)

Praca pochodzi z Teki: „Z. Stryjeńska, Po-
lish peasants costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki”

Analogiczna praca reprodukowana w: 
Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe Kraków 
2008, nr V.I.4. (3) str. 360

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

77
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Mężczyzna w stroju ludowym 
z Wilanowa, 1939 r.

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 43 × 31 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: Z.STRYJEŃSKA (na kamieniu)

Praca pochodzi z Teki: „Z. Stryjeńska, Po-
lish peasants costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki”

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

78
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Strój ludowy z Krakowa, 1939 r.

pochoir ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 42,5 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z.STRYJEŃSKA (na kamieniu)

Praca pochodzi z Teki: „Z. Stryjeńska, Po-
lish peasants costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki”

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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79
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Na plaży

tusz, akwarela, papier, 37,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska

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

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

80
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Autokarykatura

ołówek, kredka, papier, 12,5 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Suchanek

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

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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81
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Pejzaż, 1919 r.

olej, płótno dublowane, 55 × 77 cm
sygn. p.d.: JÓZEF RAPACKI 1919.

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 50 000 - 60 000 zł

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

82
Aleksander Jędrzejewski
(1903 Żytomierz – 1974 Wrocław)

Bielenie płótna, 1935 r.

olej, płótno, 93 × 72 cm
sygn. i dat. p. d.: A. Jędrzejewski/1935

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

Studia artystyczne rozpoczął w 1921 roku odbył w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. 
Nauki pobierał kolejno w pracowniach Konrada Krzyżanowskiego, potem u Tadeusza 
Pruszkowskiego. Szkołę ukończył w 1928 roku. Przynależał do ugrupowania artystycznego 
Bractwa Św. Łukasza. Z członkami Bractwa stworzył 7 monumentalnych obrazów o tematyce 
historycznej przeznaczonych do pawilonu polskiego na Wystawę Światową w Nowy Jorku 
z 1939 roku. Podróżował do Włoch, Francji, Grecji, Turcji, północnej Afryki. Po powrocie do 
Polski zamieszkał w Kucku, a po wojnie związał się z Wrocławiem. We Wrocławiu przede 
wszystkim zajmował się scenografią teatralną, współpracując z tamtejszym Teatrem Polskim; 
a także i ze sceną łódzkiego Teatru Wielkiego. Był profesorem we wrocławskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
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83
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Droga w lesie

olej, płótno, 60 × 90 cm
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

84
Mieczysław Serwin-Oracki
(1912 Bochnia – 1978 Katowice)

Letnia łąka

olej, płótno na tekturze, 19,5 × 25,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: M. Oracki-Serwin

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Jarockiego i W. Weissa. W roku 1938 
uczestniczył w otwarciu Salonu w warszawskiej Zachęcie, zdobywając brązowy medal. 
W 1939 r. uczestniczył w wystawie zbiorowej w TPSP w Krakowie. Malował głównie pejzaże, 
także portrety i martwe natury.
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85
Jules Charles Rozier
(1821–1882)

Praczki

olej, płótno, 32,5 × 46 cm
sygn. l.d.: Jules Rozier

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

Studia malarskie odbył w pracowniach Bertina i Delaroche’a. Malował przede wszystkim 
obrazy marynistyczne oraz pejzaże rzeczne, często w zimnych, srebrno-szarych tonacjach. 
Po raz pierwszy pojawił się na Salonie w 1839 roku i od tego momentu regularnie wystawiał 
swój prace, m. in. widoki znad Sekwany i z Normandii.

86
Otto Press
(aktywny 1866–1888)

Wędrowiec w górach

olej, płótno, 32 × 40 cm
na odwrociu opisany: OTTO PRESS/
EC.AII./

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

Niemiecki pejzażysta związany z Berlinem, w którym studiował i pracował. Press malował 
głównie krajobrazy górskie utrzymane w tonacjach zieleni i brązu, które zapewne były echami 
jego podróży po Austrii, Szwajcarii, Tyrolu i Norwegii. Obrazy Otto Pressa wystawiane były 
w Wiedniu w 1885 r. oraz w Berlinie w latach 1866-1888, m.in. na wystawie organizowanej 
przez Akademię Sztuk Pięknych (1870 r.).
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87
Julius Schönrock
(1835 Gdańsk – 1878)

Pejzaż

olej, deska, 16 × 32 cm
sygn. l. d.: Schönrock
na odwrocie stempel: Karl Anwande-
r|München |Fabrik & Handlung |von 
|Zeichnen & Malutensilen.

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

Rozpoczętą w Królewcu edukację artystyczną kontynuował w Akademii berlińskiej pod 
kierunkiem A. W. Schimera. W Berlinie osiadł na stałe; brał udział w wystawach Akademii. 
Malował przede wszystkim nastrojowe, najczęściej nadwodne, pejzaże. Był także portrecistą.

88
Otto Pippel
(1878 Łódź – 1960 Monachium)

Widok na jezioro

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. p. d.: Otto PIPPEL.

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

Malarz i grafik niemiecki, pochodzący z Łodzi. Studiował na uczelniach w Strasburgu, 
Karlsruhe i Dreźnie. Osiadł w Monachium, skąd wyjeżdżał do Włoch, Francji i Rosji. Był 
przede wszystkim doskonałym pejzażystą, ale malował także portrety i sceny rodzajowe. 
Jego styl charakteryzował się wyraźną fakturą malarską, wśród współczesnych uważany 
był za impresjonistę. Obrazy artysty można oglądać w wielu niemieckich muzeach: m.in. 
w Monachium, Lipsku, Moguncji i Bonn.
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89
Baptist Clemont Jacquet
(1895 Marsylia – 1984)

Pejzaż Prowansji

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. p. d.: B Jacquet

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

90
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie w weneckiej lagunie

olej, płótno, 53 × 73 cm
sygn. p.d.: L.DILL

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Początkowo studiował na Politechnice w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem K. von Piloty’ego. W kręgu jego zainteresowań szybko znalazły się odkrycia 
malarstwa plenerowego barbizończyków i innych francuskich malarzy. W 1875 r. odwiedził 
Szwajcarię, a w 1878 r. pojechał do Wenecji, gdzie zaprzyjaźnił się z malarzem G. Schön-
leberem. W 1893 r. został przewodniczącym ugrupowania artystów „Secesja Monachijska”, 
co zmusiło go do przeprowadzki do pobliskiego Dachau, gdzie związał się z A. Hölzerem 
i A. Langhammerem. Wspólnie założyli grupę „Die Dauchauer”, która w 1898 r. osiągnęła 
duży sukces podczas wystawy w berlińskiej Galerii Narodowej. W roku następnym Dill 
przeprowadził się do Karlsruhe, gdzie powołano go na stanowisko profesora malarstwa 
na tamtejszej akademii. W pierwszym okresie twórczości artysta malował szczegółowe 
przedstawienia wybrzeży, rybaków, okrętów i ludzi morza, zaobserwowane w czasie pobytu 
nad Morzem Północnym oraz w Wenecji. Poszukiwał też motywów malarskich na rybackiej 
wyspie Chioggia. Powstało tam wiele realistycznych obrazów o bogatej kolorystyce. Po 
osiedleniu się w Dachau w 1896 r. nastąpił przełom w jego twórczości. Zachwycony dyskretną 
urodą okolicy, zmienił paletę kolorów poprzez odrzucenie barwności z okresu weneckiego. 
Tętniące życiem, przeludnione miasta południa zostają zastąpione samotnością i ciszą 
bagnisto-torfowych okolic Dachau. Po latach jego zainteresowania tematyką marynistyczną 
odnowiły się i chociaż nigdy nie powrócił do malowania bagien, pozostał wierny brunatno-
-zielonej palecie barw ukochanych torfowisk.
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91
Malarz nieokreślony
(2 poł. XIX w.)

Plaża w Trouville, 1886 r.

olej, płótno, 25,4 × 40,5 cm
opisany i datowany. p.d.: Trouville’86

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

92
Szkoła włoska  
w stylu Francesa Guardiego

Pejzaż wenecki, XIX w.

olej, płótno, 29,3 × 40 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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93
Henrik Van der Worp
(1840–1910)

Dwumasztowiec na wzburzonym 
morzu, 1879 r.

olej, płótno, 28,5 × 44 cm
sygn. l. d. H. van der Worp 1879

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

Holenderski malarz marynista. Pochodził z rodziny o korzeniach artystycznych – jego ojciec 
Willem van der Worp (1803-1878) z powodzeniem tworzył przedstawienia o tematyce 
marynistycznej. Hendrik mieszkał w Zuthpen, Almeo (1867), Purmerend (do 1909) oraz 
w Zaandam. Wśród obrazów pozostawionych przez artystę przeważają przedstawienia 
samotnych żaglowców pośrodku morza. Jego prace odnaleźć można w licznych kolekcjach 
prywatnych.

94
Malarz nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż ze sztafażem

olej, płótno, 16 × 45 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 800 zł
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95
Walter Dendy Sadler
(1854 Dorking – 1923 St. Ives)

W karczmie, 1876 r.

olej, płótno dublowane, 91 × 122 cm
sygn. p. d.: W. Dendy Sadler (18)76

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

Kształcił się w Heatherly’s School of Art w Londynie oraz w Düsseldorfie pod kierunkiem 
W. Simmlera. Od roku 1872 wystawiał w Dudley Gallery, a także w Royal Academy. Do 
roku 1897 mieszkał w Londynie, po czym przeniósł się na wieś do Hemingford Grey. 
Malował sceny rodzajowe, ukazując ludzi w domowym otoczeniu, przy codziennych zajęciach, 
z humorystycznym zacięciem obnażając ich słabości i głupotę. Do najbardziej znanych 
tematów jego prac należą sceny z życia mnichów. Dzieła artysty, nasycone realizmem 
i dbałością o szczegół, są świetną ilustracją wiktoriańskich wnętrz; cieszyły się też dużym 
powodzeniem, a wiele z nich było rozpowszechnianych w formie reprodukcji. Twórczość 
artysty prezentowana jest m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego w Liverpool czy Tate Britan.
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96
Dariusz Szybiński
(1955 Warszawa – 2008)

Widok Warszawy od strony 
Pragi, 1990 r.

wg Bernardo Bellotto zw. Canaletto 
(pierwowzór z 1770 r.)
olej, płótno, 150 × 200 cm
sygn. i dat. p. d.: D. Szybiński 90

Obraz jest kopią jednej z 30 wedut Warszawy
i pałacu w Wilanowie, które umieszczono
w Sali Prospektowej (zwaną też Salą Cana-
letta) w Zamku Królewskim w Warszawie. 
Do czasów  dzisiejszych zachowały się 24
weduty. Cykl namalowany przez Canaletta
powstał w latach 1767–1780 na zamówie-
nie Stanisława Augusta. Szybiński wykonał
5 kopii obrazów w latach 90-tych XX wieku.

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Malarz i grafik. W 1981 rok ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i grafikę warsztatową. Jego prace znajdują się w wielu muzeach 
w Polsce i za granicą m.in. w Warszawie, Poznaniu, Antwerpii. Wystawiał swoje malarstwo 
w Warszawie, Wieluniu, Radomiu, a także w Chicago, Berlinie, Brukseli i innych europejskich 
miastach
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97
Malarz nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Scena pasterska

olej, deska, 79 × 61 cm
niesygnowany

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

98
Malarz nieokreślony
(XVIII–XX w.)

Scena we wnętrzu

olej, deska, 26 × 21,5 cm  
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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99
Władysław Stachowski
(1852 Kuba – 1932 Warszawa)

Kaukaska dziewczyna na koniu

olej, deska, 36 × 23,5 cm
sygn. p. d.: W. Stachowski/München

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

Wykształcenie artystyczne zdobywał w latach 1879–1888 w Akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu. Wiele podróżował, m.in. do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził kilka lat, 
docierając w różne zakątki tego kraju, ale też ucząc się malarstwa w Nowym Jorku. Jeździł 
ponadto na Kaukaz i do Monachium. W 1917, po wybuchu rewolucji, opuścił Rosję i osiadł 
w Monachium, a dwa lata później zamieszkał w Polsce. Swoje obrazy prezentował w Krako-
wie, Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. Uprawiał malarstwo olejne i akwarelę. Szczególną sławę 
zyskał jako malarz motywów marynistycznych, tworzący przede wszystkim pod wpływem 
płócien Iwana Ajwazowskiego oraz marynistów brytyjskich. Oprócz krajobrazów morskich 
artysta przedstawiał także widoki tatrzańskie, czy sceny rodzajowe z końmi, portrety kobiet, 
sporadycznie przedstawienia kwiatów. Dwa obrazy artysty - Rozbitkowie i Morskie Oko 
w Tatrach - znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

100
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Obóz cygański

olej, płótno, 75 × 116,5 cm
sygn.p.d.: J.Potrzebowski

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 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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101
Tony Binder
(1868 Wiedeń – 1944 Nördlingen)

Akt, 1920 r.

olej, płyta, 37,5 × 59,7 cm
sygn. p.g.: Tony Binder 1920

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Malarz specjalizujący się w tematyce orientalnej i marynistycznej. Wykształcenie zdobył 
studiując w akademiach wiedeńskiej i monachijskiej. Jeszcze przed wyjazdem do Górnego 
Egiptu w 1890 r., utrzymywał kontakt z Camillem Boiry, malarzem-orientalistą. W ciągu 
całego życia Binder zwiedził kraje Egiptu i Włoch, takie jak m. in. Kair, Aleksandria, Rzym, 
Florencja, Wenecja, z których to podróży czerpał inspiracje do tematów malarskich.

102
Emile Eisman-Semenowsky
(1857 Polska – 1911 Paryż?)

Młoda dama w futrze

olej, deska, 32,5 × 24,9 cm
sygn. p.d.: Paris/Eisman-Semenowsky

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Pochodził z rodziny o korzeniach żydowskich, ale pytania o to, gdzie mieszkał i kształcił 
się pozostają bez odpowiedzi. Pewne jest, że nie zdecydował się na studia malarskie ani 
w Warszawie, ani w Krakowie. W latach 80-tych 19 wieku mieszkał przez dłuższy czas 
w Paryżu i z tego okresu pochodzi większość jego prac. Semenowsky inspirował się malar-
stwem i tematyką orientalną, popularną w 19 wieku. Malował portrety i sceny rodzajowe 
w stylistyce antycznej i orientalnej, traktując przy tym zgodność z kostiumem historycznym 
dosyć powierzchownie. Jego obrazy miały zwolenników wśród paryskiego mieszczaństwa, 
jak i przyjezdnych.
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103
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Żydowski skrzypek

olej, deska, 24,5 × 30,5 cm
sygn. p. d.: K.Szewczenko

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

104
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa-1991 tamże)

Rabin

olej, płótno, 49,5 × 39 cm
sygn. p. d.: K.SZEWCZENKO

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie (1927–1928). 
Następnie studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem Felicjana Kowarskiego i Tade-
usza Pruszkowskiego (1928–32). Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe 
i portrety. Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z Teatrem 
Rozmaitości. Współpracował z wydawnictwem „Atlas” we Lwowie, a także zamieszczał 
ilustracje w „Kurierze Porannym”. Jest autorem portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda 
Rydza-Śmigłego. Wystawiał w kraju (1938, Polskie Typy Regionalne, Salon Sztuki, Warszawa; 
1947, Wystawa Grupy Artystów Niezależnych) i za granicą.
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105
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Posłaniec z listem, 1895 r.

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

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

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

106
Zdzisław Suchodolski
(1835–1908)

Pasjans

olej, tektura, 50 × 34 cm
sygn. p. d.: Z. Suchodolski

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 500 – 10 000 zł

Syn malarza Januarego Suchodolskiego oraz bratanek poety Rajnolda Suchodolskiego. 
Uczęszczał do szkół artystycznych w Krakowie i Düsseldorfie, gdzie w latach 1856–1857 
jego nauczycielami byli Christian Köhler i Heinrich Mücke. Studia uzupełniał w Brukseli, 
Antwerpii i Paryża. Od 1867 r. mieszkał i tworzył we Włoszech. W 1880 r. przeniósł się na 
stałe wraz z żoną i synem do Monachium.
 Malował pejzaże, martwe natury, portrety oraz sceny religijne i motywy rodzajowe.
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107
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góralka

pastel, papier, 48 × 33 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: St.Górski

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909 – 1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie

108
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż z altaną, 1923 r.

akwarela, papier, 28,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: WW

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 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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109
Konstanty Mackiewicz
(1894 Małoryta/k.Brześcia – 1985 Łódź)

Gdańsk nocą

olej, płótno naklejone na tekturę, 
55,5 × 71 cm
sygn. p. d.: K. Mackiewicz

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w Szkołach Artystycznych w Odessie i Penzie, a następnie w pracowni W.Kan-
dinsky`ego w moskiewskiej Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Początkowo 
mieszkał we Lwowie a od 1926 roku w Łodzi, gdzie był scenografem Teatru Miejskiego ale 
przede wszystkim malował i uczestniczył w wystawach ZZPAP, IPS-u, warszawskiego TZSP 
oraz w ekspozycjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli(1933), Paryżu(1937) i Nowym 
Jorku(1939). Należał do ugrupowań artystycznych „Rytm” i „Start”.. Twórczość malarską 
Mackiewicza charakteryzuje duża różnorodność konwencji artystycznych - odnaleźć w niej 
można wpływy kubizmu, futuryzmu, konstruktywizmu, ekspresjonizmu i impresjonizmu. 
Znany dziś głównie z dekoracyjnych pejzaży i martwych natur, zwłaszcza. „Jego leśne pejzaże 
przepojone słońcem i powietrzem, a mistrzowskie w swojej technice, znajdują uznanie 
zarówno tych zwolenników sztuki realistycznej, których znużyły już abstrakcyjne spekulacje, 
jak i tych, którzy zmęczeni bytowaniem w nowoczesnym mieście tęsknią bodaj za namiastką 
prawdziwej natury.” (M.Jagoszewski, Pasje „Kosti”, Dziennik Łódzki 1974, nr 34, s. 4).

110
Paul Lehmann-Brauns
(1885–1970)

Nad Motławą

olej, płyta, 55 × 40 cm
sygn. p. d.: LEHMANN-BRAUNS

cena wywolawcza: 950 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Malarz pejzażysta. Brat artysty Georga Friedricha Lehmanna. Ulubionymi tematami jego 
obrazów były pejzaże, tak portowe (port w Hamburgu) czy miejskie (Gdańsk oraz zabytki 
Poczdamu i Berlina), jak i krajobrazy Lasu Turyńskiego, Karkonoszy. Jego twórczość doczekała 
się w roku 2004 osobnej monografii (Elke Gemrich, Der Landschaftsmaler Paul Lehman-
-Brauns 1885–1970).
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111
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Widok na katedrę w Akwizgranie

olej, płyta, 32,5 × 25 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: TH. URTNOWSKI

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

Studiował pod kierunkiem A. Maennchena w Akademii berlińskiej, a następnie w Paryżu. 
Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, malował widoki miasta i okolic. 
Ponadto zajmował się malarstwem religijnym (dla kościołów) oraz projektował dekoracje 
teatralne. Gdański Żuraw to charakterystyczny motyw w ikonografii miasta i w twórczości 
artysty. Urtnowski przedstawiał go w zróżnicowanej perspektywie i układzie, najczęściej 
w sąsiedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością w stonowanej ciepłej 
kolorystce urzeka swoją wyjątkowością.

112
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Nad Motławą

olej, płótno, 55 × 76 cm
sygn. p. d.: Th. Urtnowski

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 500 – 6 500 zł
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113
Zbigniew Litwin
(1914 Stanisławowo na Podolu – 
2001 Gdynia)

Port, 1968 r.

olej, płyta, 42 × 59 cm
sygn. p. d.: Z. Litwin
na odwrocie napis Z. LITWIN/PORT oraz 
autorska nalepka z opisem pracy

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

Uczył się malarstwa na kursie u prof. Rozmusa Gezy. Za namową prof. gimnazjalnego  
Doubrawy w 1939 r. wstąpił do spółdzielni plastyków „Radiańskie mistectwo” gdzie jego 
bezpośrednim zwierzchnikiem był Karol Kossak. W Lublinie malował dekoracje dla Teatru 
Wojska Polskiego. Trafił do Samodzielnego Batalionu Zapasowego, który z Lublina wyruszył 
na Wybrzeże. Tam malował portrety przywódców i patronów poszczególnych dywizji a także 
wykonywał formy i odlewy orzełków.  Od 1945 roku służył w Marynarce Wojennej, gdzie 
pozostał do emerytury w 1978 r. W 1948 roku rozpoczął studia w PWSSP w Sopocie, 
jednocześnie pełniąc służbę w jednostce. Prawdopodobnie studia skończył 1953 r. uzyskując 
dyplom u prof. Mariana Wnuka. Wraz z Henrykiem Baranowskim urządził pracownię pla-
styczną, gdzie przygotowywał dekoracje na potrzeby Mar. Wojennej i malował. Brał udział 
w rejsach ORP „Iskra” oraz ORP Gryf. Pierwsza pracownia plastyczna była na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni, a druga od 1955 roku działała przy Klubie Marynarki Wojennej („Riwiera”) 
na ul. Zawiszy Czarnego 1 (od 1950 r.). Opiekunami artystycznymi pracowni byli Marian 
Mokwa, Antoni Suchanek i Jan Gasiński. Od 1965 roku pracownia mieściła się na niewielkim 
35 m poddaszu budynku przy ul. Władysław IV  46. W tym czasie Marynarka Wojenna 
organizowała wystawy marynistów cieszące się dużą popularnością. Litwin malował zarówno 
w pracowni jak i w plenerze: w portach, stoczniach, przystaniach rybackich i jachtowych 
oraz na nabrzeżach morskich. W latach 80-tych  artysta malował cykl obrazów o ówczesnej 
flocie wojennej do powstającej galerii przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. Po odejściu 
Litwina do rezerwy kierownictwo pracowni przejął Andrzej Sobieraj. Twórczość Litwina to 
głównie marynistyka a także martwe natury. Malował swobodnie, śmiałymi pociągnięciami 
pędzla tworząc wyjątkowe pejzaże. (oprac. na podst. pracy mgr Marty Osesek „Zbigniew 
Litwin – etatowy malarz Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej. Warsztat marynistyczny. 
Zapomniane obrazy – ich stan zachowania i konserwacja”. UMK Toruń 2010 r.).

114
Rudolf Priebe
(1889 – 1956 Rudolfstadt)

Łodzie

olej, płyta, 49,5 × 60 cm
sygn. p. d.: Priebe

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Ka-
empffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha. 
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące 
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były 
mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej 
i intensywnej kolorystyce.
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115
Janusz Strzałecki
(1902 Warszawa – 1983 tamże)

Martwa natura

olej, płyta, 54 × 63 cm
sygn. l. d.: J. Strzałecki

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W latach 1919–22 studiował w Warszawie w szkole K. Krzyżanowskiego oraz w ASP, 
następnie zaś, w latach 1922–24 w krakowskiej ASP w pracowni J. Pankiewicza. W roku 
1924 wyjechał do Paryża wraz z grupą artystów współtworzących Komitet Paryski. Po 
powrocie osiadł na Wybrzeżu. Uczestniczył w tworzeniu PWSSP w Gdańsku. Malował 
przeważnie martwe natury, kompozycje kwiatowe oraz pejzaże. Po wojnie poświęcił się 
restauracji zabytków – zajmował się polichromią, m.in. podczas prac renowacyjnych na 
Starym Mieście w Lublinie.

116
Zofia Leśniak
(1903 Kraków – 1976 tamże)

Martwa natura z czajnikiem, 
1964 r.

olej, płótno, 50 × 70,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Z. Leśniak 1964

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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117
Mieczysław Tadeusz Janikowski
(1912 Zaleszczyki na Ukrainie – 
1968 Kraków)

Martwa natura z kwiatami róży

olej, płótno, naklejone na płytę, 
35 × 42 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: M. Janikowski

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Jarockiego, 
Kazimierza Sichulskiego i Stefana Filipkiewicza. Uczelnię ukończył w 1939 roku, tuż przed 
wybuchem II wojny światowej. Po wojnie studiował w College of Art w Edynburgu. Osiadł 
w Paryżu. Od 1962 roku kilkakrotnie odwiedzał Kraków. Jego twórczość ewoluowała od 
realizmu, poprzez koloryzm do abstrakcjonizmu i konstruktywizmu.

118
Stanisław Skura
(1909 Teresin – 1981)

Autoportret, 1974 r.

olej, tektura, 42,5 × 34 cm 
w śweitle oprawy
na odwrocie autorska dedykacja: (Mine) 
ofiarowuję/swoją podobiznę/Stanisław 
Skura/29 lipiec 1974/Sopot

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

Metaloplastyk, malarz, rzeźbiarz. Urodzony w Teresinie koło Sochaczewa, był synem 
Bolesława, ogrodnika i Zofii z domu Fabianiuk. Szkołę średnią ukończył w Łowiczu, ucząc 
się równocześnie kowalstwa i złotnictwa. Wojnę spędził w Warszawie, gdzie w pracowni 
Edwarda Duklana studiował malarstwo, a u Ksawerego Dunikowskiego i Ludwika Puszeta 
rzeźby. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie wykładał metaloplastykę na Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1948 r. przeniósł się do Sopotu. Zaangażował się wtedy 
w rekonstrukcję żelaznych elementów w architekturze zniszczonych gdańskich kamienic. 
Stanisław Skura wykonywał prace z zakresu kowalstwa  artystycznego (kute w żelazie bramy, 
kraty) min. dla Dworu Artusa czy kościoła Najświętszej Marii Panny. Jego prace znajdują 
się też w licznych kościołach w całej Polsce. Wykonywał naczynia liturgiczne, kandelabry, 
kinkiety, żyrandole-przedmioty użytkowe, a także biżuterię w srebrze. W następnym etapie 
twórczości łączył szkło z metalem. W późniejszym okresie tworzył formy przestrzenne 
i rzeźby, malował obrazy.
 Od wczesnych lat powojennych Stanisław Skura brał udział w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych; min w Toruniu 1945, Krakowie, wielokrotnie na Wybrzeżu 
w swoim Sopocie (lata 1953,1954, 1972), w Gdańsku (1965, 1968, 1976). Ważniejsze 
wystawy indywidualne to : 1956: Kordegarda, Salon Desy 1958, Sopot 1957 i 75, Malbork 
1973. 
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119
Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Kwiaty

olej, płótno, 47 × 22,5 cm
na odwrocie nalepka z Instytutu Propa-
gandy Sztuki z opisem pracy

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

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

120
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Pejzaż z Kalwarii

olej, płótno, 60 × 75 cm
na odwrocie nalepka z opisem pracy

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował 
w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji 
i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął 
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz 
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem 
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże. 
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy 
artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.
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121
Sławomir Andrzej Mieleszko 
„SAM” 
(ur.1938 w Stołpcach (Białoruś))

Leśniczówka, 1994 r.

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. i dat. pośrodku u dołu: SAM/1994
na odwrocie opisany: SŁAWOMIR 
ANDRZEJ MIELESZKO „SAM”/21–040 
ŚWIDNIK K/LUBLINA/UL.RACŁAWICKA 
19 m.48/POLSKA – POLAND/”LEŚNI-
CZÓWKA”/OLEJ 100cmx80 cm

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

W roku 1957 zdał egzamin do Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
studiując na Wydziale Rzeźby. Dyplom obronił w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza w roku 
1963. Po ukończeniu studiów przyjechał do Świdnika, gdzie rozpoczął pracę twórczą. 
W 1975 r. Sławomir Mieleszko podjął pracę na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. 
Wieloletni dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, profesor w Zakładzie 
Rzeźby Monumentalnej. Jest autorem kilkuset rzeźb, w tym 23 rzeźb plenerowych i 19 
monumentalnych pomników upamiętniających wydarzenia z historii Polski. Są to m.in.: 
Pomnik Konfederacji Tyszowieckiej, Tyszowce 1964 r., Pomnik Partyzantów, Tomaszów 
Lubelski 1966 r., Pomnik Dzieci Zamojszczyzny, Lublin 1969 r., Pomnik Zwycięstwa, 
Radzyń Podlaski, 1970 r., Pomnik Nieznanego Żołnierza, Świdnik (pomnik „Ku chwale 
żołnierza polskiego” odsłonięty - z okazji 30 rocznicy zakończenia wojny - w 1975 r.), Pomnik 
Leopolda Staffa, Skarżysko Kamienna (projektantami pomnika są Sławomir Mieleszko i Roman 
Muller, uroczyste odsłonięcie odbyło się 8 i 9 grudnia 1978 r.), Pomnik Martyrologii Żydów 
Lubelskich, Lublin 1985 r., pomnik Tadeusza Kościuszki, Chełm. Zdobył liczne nagrody 
i wyróżnienia w konkursach rzeźbiarskich. Jest też laureatem Nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki za całokształt pracy twórczej, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
medal Ministra Edukacji Narodowej. Jego prace były wystawiane na kilkunastu wystawach 
indywidualnych i wielu wystawach zbiorowych. 

122
Sławomir Andrzej Mieleszko 
„SAM”
(ur. 1938 w Stołpcach (Białoruś))

Kazimierz zimą, 1994 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. i dat. pośrodku u dołu: SAM/1994
na odwrocie opisany: SŁAWOMIR 
ANDRZEJ MIELESZKO „SAM”/21–040 
ŚWIDNIK K/LUBLINA/UL.RACŁAWICKA 
19 m.48/POLSKA – POLAND/”KAZI-
MIERZ ZIMĄ”/OLEJ 50cmx 60 cm

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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123
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin

olej, płótno, 130 × 74

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

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystow Plastykow. Był współzałożycielem 
Studia Filmow Rysunkowych, ktorego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w ktorym 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.

124
Zdzisław Lachur
(1920 Zagórze – 2007 Warszawa)

Portret Żyda, 1994 r.

olej, deska, 50 × 47 cm
na odwrocie: Mal/Z.LACHUR/1994

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Studiował na ASP w Krakowie. Jego obraz „Ostatnie dni powstania w getcie”, był wystawiany 
na IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1954r. Pierwszy założyciel i kierownik Studia 
Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym, 
grafiką oraz filmem rysunkowym.
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125
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Kopernik, 1973

druk artystyczny, papier, 49 × 44,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie l. d.: Sszukalski 3 
XII 1970
pod kompozycją napis: 1473 – KOPER-
NIK – 1973
na odwrocie dołączony certyfikat auten-
tyczności z Archiwum Szukalskiego

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

W 1907 roku wraz z rodzicami wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W wieku lat niespełna 
czternastu, zaczął uczęszczać do Institute of Art w Chicago. Na nadzwyczajny talent chłopca 
zwrócił uwagę przebywający wówczas w Stanach rzeźbiarz Antoni Popiel, który skłonił 
rodziców do wysłania go na studia na krakowskiej ASP. Szukalski kształcił się tam przez trzy 
lata pod kierunkiem Konstantego Laszczki oraz w pracowni Jacka Malczewskiego, biorąc 
wkrótce udział w wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta 
powrócił do Chicago w 1913 roku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się 
ważnym nazwiskiem na krajowej scenie artystycznej. Niezwykła osobowość, niejednokrotnie 
określana mianem geniusza z uwagi na wszechstronne zainteresowania i umiejętności – 
oprócz wielkiego talentu malarskiego i rzeźbiarskiego był świetnym pianistą, współpracował 
z Alfredem Hitchcockiem przy filmowych efektach specjalnych, jego spisane wspomnienia 
brytyjska Akademia Nauk umieściła w podręczniku dla początkujących pisarzy.  W 1925 
roku prace artysty, wystawione w dziale polskim na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu 
(rzeźby i projekty architektoniczne), zostały uhonorowane najwyższymi nagrodami przez 
międzynarodowe jury. Po podróżach po krajach Europy (1926-1928), Szukalski przybył do 
Krakowa, gdzie w 1929 zorganizowano retrospektywną wystawę jego twórczości. Założył 
tam w tym samym roku stowarzyszenie artystów Szczep Rogate Serce i jako mistrz Stach 
z Warty skupiał wokół siebie młodych malarzy i rzeźbiarzy. W latach 1936-39 realizował 
w Katowicach zamówienie na płaskorzeźby dla budującego się gmachu Muzeum Śląskiego. 
W 1939 roku wyjechał z Polski i osiadł na stałe w Kalifornii. Ostatnia, retrospektywna 
wystawa jego prac, pierwsza w okresie powojennym, a ostatnia za jego życia, odbyła się 
w maju 1978 roku w Pałacu Sztuki w Krakowie. Podczas wojny prawie cały dorobek artysty 
powstały w Polsce, uległ zniszczeniu.

126
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Pomnik Kopernika, 1973 r.

druk artystyczny, papier, 49 × 38 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie dołączony certyfikat auten-
tyczności z Archiwum Szukalskiego

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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127
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Susanne, 1973 r.

litografia barwna, papier, 67 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem w l. g.: Lebenstein 
73 96/100/”Susanne”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 200 – 3 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania 
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-
dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).

128
Andrzej Strumiłło
(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Wielka pieczęć, ok. 1963 r.

olej, płótno, 45,5 × 52 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, również poeta. Studia rozpoczął w 1945 roku w łódzkiej 
PWSSP. Studiował także w krakowskiej ASP, którą ukończył w 1950 roku. Na obu tych 
uczelniach w latach 1949 – 1953 był asystentem. W czasie studiów związany z tzw. Grupą 
Samokształceniową Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, której przewodził Andrzej 
Wróblewski. Artysta wiele podróżował, między innymi odwiedził Chiny, Mongolię, Indie, 
Wietnam. W swych dziełach artysta bardzo często wykorzystuje metaforę, nadając swym 
dziełom swoistego nastroju. Strumiłło jest też autorem projektów ponad 50 ekspozycji. Tworzył 
także plakaty, reportaże oraz wiersze. W 1970 roku wydał autorską książkę zatytułowaną 
„Moje”.
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129
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Zamyślona

pastel, papier, 63,5 × 48,5 cm
sygn. p. d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów Gu-
stawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił 
zostać dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się 
w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona 
już wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. 
Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim 
szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas 
prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył 
tam w latach 1948-1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri 
Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’Art de 
Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem 
w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych 
w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił 
do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

130
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Irene

akwarela, gwasz, papier, 64 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: L.KLIMEK

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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131
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Akt

akwarela, gwasz, kredka, 52 × 33 cm
sygn. p. d.: Henryk Płóciennik

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

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach 
w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu 
krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od trzech 
lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie 
grafik i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii 
o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.

132
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź – 2020)

Akt, 1997 r.

akwarela, gwasz, papier, 37 × 49 cm
sygn. p.d.: H. Płóciennik 97

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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133
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze – 2019 Iwano-
Frankivsko)

Portret, 2005 r.

olej, tektura, 49,5 × 34,5 cm
sygn. p.d.

Wystawiany i reprodukowany:
Iwona Mikołajczyk, Cave, cave, Deus 
videt. Eduard Nikonorov, Europejskie 
Centrum Artystyczne im. Fryderyka Cho-
pina w Sannikach, Fundacja Archikultura 
2016 r., s. 69.

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

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie. Jego prace były prezentowane na wielu 
wystawach w Belgii, Francji, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Rosji i Stanach Zjednoczo-
nych. Jego sztukę można znaleźć w prywatnych kolekcjach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Niemczech, USA, Kanadzie, Włoszech, Francji, Belgii, Rosji, Ukrainie, Węgrzech, Australii, 
Austrii, Anglii, Chinach, Japonii, Bahrajnie, Meksyku, Nowej Zelandii, Brazylii, Kostaryka 
i Czech, a także na stałych wystawach w Muzeum Sztuki w Iwano-Frankiwsku i Muzeum 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

134
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze – 
2019 Iwano-Frankivsko)

Portret

olej, tektura, 54 × 34,5 cm
sygn. p.d.

Wystawiany i reprodukowany:
Iwona Mikołajczyk, Cave, cave, Deus 
videt. Eduard Nikonorov, Europejskie 
Centrum Artystyczne im. Fryderyka Cho-
pina w Sannikach, Fundacja Archikultura 
2016 r., s. 66.

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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135
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Rozmowa telefoniczna (projekt 
do kalendarza)

tempera, karton, 28,5 × 22 cm
sygn. ołówkiem l. d.: Świerzy
na odwrocie E14

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował plakaty, okładki książek 
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną, m. in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

136
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Doktor W, 2009 r.

tempera, gwasz, karton, 40,5 × 33 cm
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: Świerzy
na odwrocie ołówkiem: W 528 Doktor 
w 2009

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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137
Zofia Błażko
(ur. 1986)

Zielony, 2011 r.

olej, płótno, 200 × 120 cm
sygn. p.d.: Z.B

Wystawiany:
2011 – wystawa indywidualna, klub 
„Sfinks, Sopot
2013 – „Halucynacje pamięci”, Ośrodek 
Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski
2016 – wystawa indywidualna, Teatr 
Witkacego, Zakopane

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 9 000 – 14 000 zł

W 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malar-
stwo” w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego oraz ukoń-
czyła studia I stopnia na kierunku „Fotografia” pod opieką 
prof. Witolda Węgrzyna. W 2012 r. została absolwentką 
studiów podyplomowych na kierunku „Arteterapia” Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Malarka, zafascynowana życiem 
i twórczością malarzy paryskich, po ukończeniu studiów 
postanowiła wyjechać do Francji. W Paryżu przebywała na 
rezydencji artystycznej Jour et Nuit Culture, a następnie 
tworzyła w prestiżowej pracowni Chez Robert, Electron Libre 
na 59 rue de Rivoli. Czas paryski to również okres nauki 
w pracowni profesora Jacqua Yankiela Kikoine, wykładowcy 
Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, syna Michel Kikoïne 
jednego z założycieli École de Paris. Doceniona za swoją 
pracowitość i kunszt artystyczny, jako pierwsza Polka w hi-
storii, uzyskała możliwość zaprojektowania i zrealizowania 
dekoracji sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi 
kolebkę artystyczną bohemy współczesnego Paryża na 
59 rue de Rivoli. Poszukująca nowych inspiracji artystka 
w 2015 r. wyjechała na rezydencję artystyczną do stolicy 
Senegalu – Dakaru. Półroczny pobyt zaowocował licznymi 
portretami mieszkańców Afryki, które cieszyły się uznaniem 
lokalnej społeczności. Wystawę kończącą pobyt artystki 
na rezydencji zaszczycił sam minister kultury Senegalu – 
Mbagnick Ndiaye. W drugim półroczu 2015 r. Zofia Błażko 
przebywała na rezydencji artystycznej w Shangyuan Art 
Museum w Pekinie, natomiast w 2018 r. w St. Petersburg 
Art Residency w Federacji Rosyjskiej. Obecnie malarka żyje 
i tworzy w Warszawie. Ma na swoim koncie dziewięć wystaw 
indywidualnych m. in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 
2016; Galerii Kuratorium – Warszawa 2017 oraz Galerii 101 
Projekt – Warszawa 2018. Brała udział również w osiemna-
stu wystawach zbiorowych m.in. w: Musée Théodore Monod 
D’art Africain – Dakar 2015; Shangyuan Art Museum – Pekin 
2015 i Nadbałtyckim Centrum Kultury – Gdańsk 2017. 
Zofia Błażko jest jedną z najbardziej obiecujących polskich 
artystek. Mimo młodego wieku jej nazwisko znajduje się na 
47-mym miejscu najlepszych polskich twórców aktywnych 
na rynku sztuki po 1945 r. w rankingu „Kompas Sztuki 
2017”.

138
Zofia Błażko
(ur. 1986)

Bez tytułu (Oni), 2011 r.

olej, płótno, średnica 150 cm (tondo)
sygn. u dołu monogramem: ZB

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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139
Jan Stokfisz (Delarue)
(ur. 1950)

Brocante St. Anne

akryl, płótno, 30 × 30 cm
sygn. p. d.: STOKFISZ – DELARUE

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

W latach 1969-1972 studiował na Wydziale Sztuk Pięknich UMK w Toruniu, następnie 
w latach 1972-74 na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Przez kilka lat pracował na 
macierzystej uczelni w charakterze starszego asystenta. W roku 1977 przeniósł się do Francji, 
gdzie tworzył przez 30 lat. Swoje prace prezentował na wielu wystawach we Francji, ale 
również w Anglii i USA. Wybrane wystawy: 1996 - 2007 stała wystawa w Galerie Clorinde 
Martin, Paryż; 1996 - Galerie California, Paryż; 1995 - Galerie Colette Dubois, Paryż; 
1994 - Entree des Artistes, Barbizon; 1993 - Galerie Martine Lorette, Paryż; 1990 - Mike 
Porter Gallery, Anglia; 1988 - Les Ateliers, Paryż. Jego prace znajduja sie w kolekcjach 
prywatnych i państwowych, m.in. w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża; Dal 
Fiume Dante w Bolonii oraz kolekcjach rodzin Kennedy, Chaplin, J.M.Jarre, von Thurn und 
Taxis, Clinton i wielu innych.

140
Renata Godlewska
(ur. 1953)

Wspomnienie z dzieciństwa, 
1993 r.

olej, płótno, 130 × 90 cm
sygn. na odwrocie: RENATA GODLEWSKA 
|WSPOMNIENIE Z DZIECIŃSTWA” OLEJ 
1993 R |95 X 130

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

W 1979 roku ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała wystawy 
indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku. Współpracowała z europejskimi 
kreatorami mody, projektując scenografie do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią 
teatralną. Jej prace, inspirowane estetyką lat 80-tych XX wieku, znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Polsce i zagranicą.
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141
Andrzej Folfas
(ur. 1948 Witów na Podhalu)

Kompozycja z postaciami, 2020 r.

olej, płótno, 100 × 100 cm
sygn. l. d.: FOLFAS i dat. p. d.: 2020

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

Uczęszczał do szkoły A. Kenara w Zakopanem, gdzie uczył się pod kierunkiem T. Brzo-
zowskiego, W. Hasiora i A. Rząsy. W 1973 r. ukończył Wydział Architektury Wnętrz na 
ASP w Krakowie. Miał wiele wystaw indywidualnych w Krakowie oraz Niemczech i Austrii. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

142
Andrzej Folfas
(ur. 1948 Witów na Podhalu)

Kozioł, 2017 r.

technika własna, papier, 59 × 42 cm
sygn. i dat. p. d.: FOLFAS  
u dołu: 2017

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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143
Stanisław Młodożeniec
(ur. 1953 r.)

Tomikins Sq, 2018 r.

olej, płótno, 40 × 50 cm
sygn. i dat. l. g.: S. MŁODOŻENIEC/2018
opisany na odwrocie: S.M/„Tomikins Sq” 
2018/oil/canvas

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pra-
cowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub 
figuratywne i abstrakcje. Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy 
XX wieku. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia 
w swoich pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca obszerniej prezentowane były 
w trakcie festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny 
artystów: jest synem grafika Jana.

144
Katarzyna Zygadlewicz
(ur. 1955)

Kobieta w czerwieni, 2007 r.

olej, płótno, 46 × 33 cm
na odwrocie sygnowany:  
K. Zygadlewicz/2007/POLAND

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

Absolwentka wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Debiutowała w latach 80 tych 
w niezależnej Galerii Polony. Autorka monumentalnych obrazów – sztandarów prezentowanych 
w cyklu instalacji we wnętrzach sakralnych i w plenerze w Polsce i w Niemczech. Dwukrotnie 
reprezentowała Polskę w czasie dni kultury polskiej (Niemcy, U.S.A.). W roku 2010 jej obraz 
został nagrodzony w konkursie malarskim w RPA. Swoje obrazy i rysunki prezentowała na 
wielu wystawach krajowych i zagranicznych (Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Włochy, USA).
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145
Jan Kosno
(1913–1996)

Na plaży

olej, płótno, 80 × 65 cm
na odwrocie opisany: BII 1/80 × 65

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

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

Studiował na ASP w Krakowie u Władysława Jarockiego 
i Zbigniewa Pronaszki. Dyplom obronił w 1955 r. a rok później 
został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 
1956–1966 działał i wystawiał razem z grupą „Zagłębie”,  
a między 1975 a 1978 r. w krakowskiej grupie „Postawy” 
współpracującej z Muzeum w Chrzanowie. W 1968 r. wyjechał 
do Paryża na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. To tam 
powstały cykle pejzaży miejskich prezentowane na wystawach 
w Paryżu i w Londynie. W roku 1971 otrzymał brązowy medal, 
nagrodę miasta Paryża „Prix Lutetia” na międzynarodowej 
wystawie w Galérie de Sèvres. Konsul Generalny PRL w Paryżu 
wydając zaświadczenie artyście przed jego wyjazdem zapisał 
m.in.: „Jan Kosno, w okresie od września 1967 do lipca 1971 
brał udział w wystawach artystycznych organizowanych przez 
środowiska artystyczne Paryża, Burges, Medon, Vendome oraz 
Galerii Paryskiej – z tego okresu zabiera do kraju blisko 40 
obrazów olejnych powstałych podczas jego pobytu we Francji”. 
Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie , gdzie tworzył 
do śmierci. Ulubionym motywem w jego twórczości był pejzaż, 
będący często syntezą impresji i abstrakcji, nawiązujący również 
do młodopolskiej liryki. Jego prace cechuje ciepła kolorystyka 
i architektoniczna kompozycja. Prace artysty znaleźć można 
w zbiorach państwowych, m.in. w Muzeum Śląskim w Katowi-
cach, w zbiorach MKiDN oraz kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą, m.in. we Francji, USA i Japonii.

147
Aleksandra Jadczuk
(ur. 1974 Gdańsk)

Bez tytułu, 2002 r.

olej, płótno, 70 × 90 cm

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

146
Jan Kosno
(1913–1996)

Jesienne impresje, 1979 r.

olej, płótno, 79,5 × 60 cm
sygn. l. d.: J Kosno
na odwrocie: J. Kosno Kraków, AT V 
Jesienne impresje/1979/79,5 × 60

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

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

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom 
z malarstwa uzyskała w 2001 r. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie 
sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne. Obecnie pracuje na Wydziale Malarstwa ASP 
w Gdańsku w I Pracowni Kształcenia Podstaw Rysunku i Malarstwa. Zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem oraz fotografią. Jest autorką 36 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła 
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
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148
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura w szarościach 
i czerniach, 2010 r.

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. i opisany u góry obrazu: „Martwa 
natura/w szarościach/i czerniach/2010 
K.Bereźnicki
na odwrocie opisany: Kiejstut Bereźnicki/
Martwa natura/w szarościach/2010

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.

149
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Square du Vert Galant, 1997 r.

olej, płótno, 75 × 85 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie autorski opis: JAN 
SZANCENBACH/SQUARE/DU VERT 
GALANT/1997

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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150
Czesław Tumielewicz
(ur. 1942 Lida)

Żuraw nad Motławą, 2020 r.

akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. l. d.: Tumielewicz 20
na odwrocie opisany: CZESŁAW 
TUMIELEWICZ/2020/Żuraw nad Motła-
wą/73 × 92 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 5 500- 6 500 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; jednocześnie ucząc się malarstwa 
u A. Gerzbaka i W. Lama. W PWSSP w Poznaniu studiował natomiast, u L. Mianowskiego 
grafikę. Od 1994 roku związany z gdańską ASP. Wcześnie zainteresował się happeningiem, 
by przejść do konceptualizmu, abstrakcji geometrycznej, by w końcu stworzyć specyficzny, 
magiczny realizm.  
 Niezwykle żywo pulsująca paleta barw, budująca kompozycje utrzymane w estetyce 
kubistyczno – konstruktywistycznej, ujęte często w groteskowe sceny to charakterystyczna 
cecha malarskiej twórczości Tumielewicza. Maluje w technice oleju, akrylu, akwareli, pastelu. 
Tematyka obrazów artysty jest bardzo różnorodna. Artysta sięga po motywy figuralne, martwe 
natury, motywy architektoniczne. Pejzaż, a zwłaszcza kaszubski, również stał się częstym 
tematem w jego twórczości. Swoje obrazy artysta maluje w plenerze. Poza malarstwem artysta 
zajmuje się również rysunkiem, grafiką. Jest laureatem kilkunastu nagród oraz wyróżnień. 
Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych. 

151
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Bez tytułu

olej, płótno, 29 × 29 cm
sygn. l.d.: T. SĘTOWSKI

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 12 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i wspołpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwoch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), ktore ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA SA.
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152
Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Kompozycja surrealistyczna

tusz, papier, 28,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout
nie sygn.; na odwrotnej stronie pieczątka: 
Ze spuścizny artystycznej/Kazimierza 
Mikulskiego/Potwierdzam autentyczność 
i podpis: Emila Frej.

Reprodukowany:
Kazimierz Mikulski. Malarstwo, rysunki, 
colleges, projekty scenograficzne i ilu-
stracje, [wystawa] Kraków 29 kwietnia 
– 13 maja 2015, Kraków 2015, ilustr. 
110, str. 82

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000- 8 000 zł

Studiował w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. 
Po wojnie studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze 
w Krakowie. Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował 
w teatrze konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawią-
zywała do nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową 
atmosferą. W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, 
zaczarowanych zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.

153
Salvador Dali
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Place de la Concorde, 1974 r.

sucha igła, akwatinta, papier japon,  
wym. odcisku płyty 57,5 × 37, 5 cm
sygn. p. d. ołówkiem: Dali, l. d. ołówkiem: 
E.A.

Wydawca
Perceval, Paryż; Lit.: Michler & Löpsinger 
716

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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154
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja

akwarela, tusz, papier, 29,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie okrągła pieczątka z kolekcji 
rodziny artysty: Z rysunków Franciszka 
Starowieyskiego oraz (podłużna) 
Potwierdzam autentyczność: T.Starowiey-
ska/13.05.2010 (odręcznie)

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

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

155
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szkice, 1983 r.

akwarela, ołówek, papier, 29,5 × 42 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.: FS/1683 
w (w kółku)

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 500- 4 500 zł
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156
Paweł Jocz
(1943 Wilno – 2008 Paryż)

Georges, 1989

brąz, wys. 50 cm

Pochodzenie:
Kolekcja Piotra Dmochowskiego, Paryż

Reprodukowany:
Pawel Jocz. Sculptures – Dessins – Pein-
tures, Paris 1991. poz. 37

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Polski rzeźbiarz, grafik, ilustrator. Był synem adwokata i łódzkiej ginekolog Genowefy Jocz, 
bratem rzeźbiarza Andrzeja Jocza i Marcina Jocza. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza (dyplom w 1970). Po 
raz pierwszy pokazał swoje prace w 1967 roku w Sztokholmie. W też roku przeprowadził 
się na stałe do Paryża. Paweł Jocz odrestaurował pomnik nagrobny Juliusza Słowackiego na 
paryskim cmentarzu Montmartre. Ostatnie miesiące życia poświęcił na wykonanie projektu 
rzeźby Cypriana Kamila Norwida. Przygotowywał także ilustracje do książek, pisał teksty 
poświęcone sztuce współczesnej oraz przeprowadzał wywiady. Współpracował z pismami 
artystycznymi, m.in. Plages w Paryżu, Naszą Rodziną (Paryż) oraz wydaniem internetowym 
Recogito czy pismem Echanges w Luksemburgu. Zaprzyjaźniony z Józefem Czapskim bywał 
w Maissons-Laffitte. Po śmierci redaktora Jerzego Giedroycia wykonał jego maskę pośmiertną, 
którą można obejrzeć w domu „Kultury”. Jego pracownia przy allée du Vieux Pont de Sèvres 
1740 w Boulogne była miejscem spotkań artystów i poetów. 
 Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie, a także w siedzibie 
Polskiej Akademii Nauk w Paryżu i Bibliotece Polskiej na Wyspie św. Ludwika (Paryż). 
Muzeum Miasta Łodzi ma w swojej kolekcji rzeźbę „Głowa Karla Dedeciusa”.

157
Bogdan Korczowski
(ur. 1954, Kraków)

Star crossing, 1990 r.

olej, akryl, płótno, 130 × 89 cm
sygn. p. d.: KORCZOWSKI
opisany na odwrocie: KORCZOWSKI 
|1990 |STAR |CROSSING |1

Reprodukowany i wystawiany:
P. Dmochowski, “Visions des Tenebres. 
50 obrazów z kolekcji Anny i Piotra 
Dmochowskich”,
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie,
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Często-
chowa – Warszawa – Gdańsk

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

Malarz, grafik i performer. W 1978 roku ukończył grafikę w pracowni  prof. Włodzimierza 
Kunza, na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1980 roku przeprowadził się do Paryża, 
gdzie osiadł i w 1985 ukończył Ecole Supérieure des Beaux-Arts, w pracowni Abrahama Ha-
dada.  W l. 1986-1995 podróżował po Stanach Zjednoczonych i regularnie wystawiał swoje 
prace w Nowym Jorku. W 1988 r. otrzymał prestiżowe stypendium Fundacji Pollock-Krasner, 
jako drugi, po Franciszku Starowieyskim, Polak wśród ówczesnych stypendystów. Pierwsza 
po wyjeździe do Paryża polska wystawa Bogdana Korczowskiego odbyła się w 1989 r. 
w warszawskiej Galerii Zachęta pod kuratelą Jacka Werbanowskiego. Na swoim koncie ma 
około 100 indywidualnych wystaw w Polsce oraz m. in. we Francji, w Stanach Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Szwecji i Rosji. Jego malarstwo znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Poznaniu, Miejskich Galeriach Sztuki w Lublinie i Częstochowie. Jego twórczość malarska 
układa się w cykle w których skupia się na przedstawieniu ważnych dla siebie symboli, 
ideogramów, gwiazd, krzyży, a także w późniejszym okresie motywów związanych z naturą, 
wszechświatem. Obrazy charakteryzują się grubymi warstwami nieregularnie nałożonej 
farby, czasami chaotycznie spływającej, czasami formującej się w dziwne niezrozumiałe 
pismo. Artysta wielokrotnie podkreślał swoją inspirację pracami Tadeusza Kantora, któremu 
poświęcił kilka ze swoich wystaw, a także północnoamerykańskimi Indianami i szamanizmem. 
Ekspresyjny abstrakcjonizm symboliczny, który uprawia Korczowski, tworzy prywatny świat 
artysty, w którym mieszają się żywioły, emocje oraz kultury.
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158
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II), 1986 r.

brąz, kamień, wys. 13 cm
sygn. p.d.: MITORAJ

Do rzeźby dołączony jest certyfikat, 
wystawiony przez Art-Objet w Paryżu 
z 15 XI 1986
określający nakład 500 egzamplarzy.

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, wys. całkowita 
48,5 cm, sygn. p. d.: MITORAJ, na 
odwrocie oznaczenie: B952/1000 H.C

cena wywoławcza: 27 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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160
Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Wdzięczny impuls

grafika, papier, 39 × 58,5 cm (zadruk), 
51 × 69 cm (wymiar arkusza)
ed. 278/350
sygn. p. d.: ołówkiem: Olbiński
opisany w  l. d.: 278/350

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 500 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, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Smak przelotnego pożądania

grafika, papier, 72 × 57 cm (zadruk), 
83,5 × 67 cm (wymiar arkusza)
ed. 61/ 350,
sygn. p. d.: ołówkiem: Olbiński
opisany w  l. d.: 61/350

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 500 zł
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162
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Jeździec czasu

akryl, gwasz, płótno, 60 × 73 cm
sygn. p. d.: T. Sętowski

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA SA.
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot

olej, płótno, 83 × 70 cm
sygn. l. d.: T. Sętowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 30 000 – 50 000 zł
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I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 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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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 



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

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie 
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy 
walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro 
opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

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

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

4. ODBIÓR ZAKUPU

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

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

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
 Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel 
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-
nich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

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

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

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a)  kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

d)  Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (Dz.U z 2000r Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

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

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

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

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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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: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. 
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis



27 MARCA (SOBOTA) 2021 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Edward Dwurnik, Plac Zamkowy, 2018, olej, akryl, płótno, 46 × 55 cm

Marlena Lenart, Lumiance XIV, akryl, 
płótno, 100 × 140 cm, 2020

22 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 31 MARCA 2021 • GODZ. 19  
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA WARSZAWA
UL. NOWY ŚWIAT 54/56 • WARSZAWA

AUKCJA KOLEKCJONERSKA



14 KWIETNIA 2021

SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56
 WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 1 KWIETNIA 2021 R.

aukcja ze zbiorów
kolekcjonera

Fatamorgana,  
olej, płótno, 50 × 60 cm,  
sygn. p.d.: T. Sętowski

AUKCJA MILITARIÓW /6
24 kwietnia 2021, godz. 17.00

Gdańsk, Długa 2/3



Jerzy Duda Gracz (1941–2004), Głuchołazy 2, akwarela, gwasz, papier, 36 × 25 cm, sygn. p. d.: Pinxit/Jerzy Duda-Gracz

28 KWIETNIA 2021 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
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8 MAJA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Piotr Michałowski (1800– 1855 ),  
Huzar austriacki na koniu (Eustachy Dunin-Wąsowicz), ok. 1840 r PRZYJMUJEMY OBRAZY DO 3 KWIETNIA 2021 R. 

kontakt: Anna Gajda 691 963 069 anna.gajda@sda.pl



Anna Jagodova, Białe futerko, olej, 
płótno, 55 × 38 cm, 2015

23 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 29 MAJA 2021 • GODZ. 17 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN 
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

AUKCJA KOLEKCJONERSKA

    19 CZERWCA (SOBOTA) 2021
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Maksymilian Novák-Zempliński, Occultatum, olej, płyta, 100 × 140 cm, 2020

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej



 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Robert Wancerz 

 

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

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

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

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

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

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

 
ADLEN MICHEL  56
ANTCHER ISAAC  52, 63
ASCHER JERZY  61
ASCHER S  62
BARANOWSKI HENRYK  36, 38, 39,  
 43, 47, 48
BEREZOWSKA MAJA  79
BEREŹNICKI KIEJSTUT  148
BERLEWI HENRYK  67
BILIŃSKA-BOHDANOWICZ ANNA  15
BINDER TONY  101
BŁAŻKO ZOFIA  137, 138
BOROWSKI WACŁAW   10
BRANDT JÓZEF  2
BRATKOWSKI ROMAN  44
CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  26
DALI SALVADOR  153
DILL LUDWIG  90
DZIERZENCKI EUGENIUSZ  40, 49
DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA ZOFIA  41, 42
EISMAN-SEMENOWSKY EMILE  102
ELESZKIEWICZ STANISŁAW  64
EPSTEIN HENRYK  66
ERB ERNO  31
FAŁAT JULIAN  7
FOLFAS ANDRZEJ  141, 142
GĘDŁEK LUDWIK  19
GODLEWSKA RENATA  140
GOTTLIEB LEOPOLD  69, 70
GÓRSKI STANISŁAW  107
GRUNSWEIGH NATHAN  60
HOFMAN WLASTIMIL  13, 14, 71, 72, 73, 74
HOLZMÜLLER JULIUSZ  24
JACQUET BAPTIST CLEMONT  89
JADCZUK ALEKSANDRA  147
JANIKOWSKI MIECZYSŁAW TADEUSZ   117
JĘDRZEJEWSKI ALEKSANDER  82
JOCZ PAWEŁ  156
KANELBA RAJMUND  59, 68
KARPIŃSKI ALFONS  29, 33
KATZ EMMANUEL (ZW. MANÉ-KATZ)  54
KISLING MOJŻESZ  65
KLIMEK LUDWIK  129, 130

 
KONARSKI JAN  20
KORCZOWSKI BOGDAN  157
KORECKI WIKTOR  83
KOSNO JAN  145, 146
KOSSAK WOJCIECH  21, 22
KOSSAK JERZY  23
KOSTRZEWSKI FRANCISZEK  105
KRYNICKI NIKIFOR  75
LACHUR MACIEJ   123
LACHUR ZDZISŁAW   124
LEBENSTEIN JAN  127
LEHMANN-BRAUNS PAUL  110
LEŚNIAK ZOFIA  116
LITWIN ZBIGNIEW  113
MACKIEWICZ KONSTANTY  109
MALARZ NIEOKREŚLONY (połowa XX w.)  
Gdańsk. Nad Motławą  50
MALARZ NIEOKREŚLONY (2 poł. XIX w.) 
Plaża w Trouville, 1886 r.  91
MALARZ NIEOKREŚLONY (2 poł. XVIII w.)  
Scena pasterska  97
MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX/XX w.)  
Pejzaż ze sztafażem  94
MALARZ NIEOKREŚLONY (XVIII–XX w.)  
Scena we wnętrzu  98
MALCZEWSKI JACEK  17, 18
MATEJKO JAN  1
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  45
MEHOFFER JÓZEF  16
MENKES ZYGMUNT  8, 9
MIELESZKO „SAM” SŁAWOMIR  
ANDRZEJ  121, 122
MIKULSKI KAZIMIERZ  152
MITORAJ IGOR  158, 159
MŁODOŻENIEC STANISŁAW  143
MOKWA MARIAN  34, 35, 37
MUTER MELA  6
NIKONOROV EDUARD  133, 134
OLBIŃSKI RAFAŁ  160, 161
PAWLOWSKI ALFRED  51
PESKÉ JEAN  11, 12
PILICHOWSKI LEOPOLD  3
PIPPEL OTTO  88

 
PŁÓCIENNIK HENRYK  131, 132
POTRZEBOWSKI JERZY  100
PRESS OTTO  86
PRESSMANE JOSEPH  55
PRIEBE RUDOLF  114
PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW  120
RAPACKI JÓZEF  81
ROZIER JULES CHARLES  85
RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  28
SADLER WALTER DENDY   95
SCHÖNROCK JULIUS  87
SERWIN-ORACKI MIECZYSŁAW  84
SĘTOWSKI TOMASZ  151
SKURA STANISŁAW  118
STACHOWSKI WŁADYSŁAW  99
STANKIEWICZ ZOFIA  32
STAROWIEYSKI FRANCISZEK  154, 155
STOKFISZ (DELARUE) JAN   139
STRUMIŁŁO ANDRZEJ  128
STRYJEŃSKA ZOFIA  76, 77, 78
STRZAŁECKI JANUSZ  115
STUDNICKI JULIUSZ  119
SUCHANEK ANTONI  46, 80
SUCHODOLSKI ZDZISŁAW  106
SZANCENBACH JAN  149
SZEWCZENKO KONSTANTY  103, 104
„SZKOŁA WŁOSKA W STYLU FRANCESA 
GUARDIEGO” Pejzaż wenecki, XIX w.  92
SZUKALSKI STANISŁAW  125, 126
SZYBIŃSKI DARIUSZ  96
ŚWIERZY WALDEMAR  135, 136
TARANCZEWSKI WACŁAW  53
TOMNIZ (PS. J.HARWEY) ALFREDO   25
TUMIELEWICZ CZESŁAW  150
URTNOWSKI TEODOR  111, 112
VAN DER WORP HENRIK   93
WASILEWSKI CZESŁAW  27
WEINGART JOACHIM  58
WEISS WOJCIECH  108
WEISSBERG LEON  30, 57
WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  4
ZAK EUGENIUSZ  5
ZYGADLEWICZ KATARZYNA  144

I okładka, poz. 11 – Jean Peské, W ogrodzie 

II okładka, poz. 6 – Mela Muter, Pejzaż z Villeneuve-les-Avignon

III okładka, poz. 10 – Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret mężczyzny, X 1926 r.

IV okładka, poz. 5 – Eugeniusz Zak, Głowa mniszki, około 1912–13 

Str. 183,  poz. 1 – Jan Matejko, Popiersie mężczyzny w półzbroi
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