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pREZYdENta Miasta sopotU

aUKCJa dZiEŁ sZtUKi 



2 sopocki dom aukcyjny

1
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Cynerarie, 1912 r.

olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. i dat. p. g.: Teod. Grott/912

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

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego i Floriana Cynka 
w latach 1904–08. Kontynuował naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako 
grafik najchętniej uprawiał litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie 
z W. Błockim opublikowali tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Tutaj tez wystawiał swoje prace. Malował 
pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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2
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska 
k. Garwolina – 1936 Warszawa)

Chryzantemy w wazonie, 
1929 r.

akwarela, papier 
55,5 × 46,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: LWyczół/1929

Kwiaty Wyczół kochał, kwiatami był 
obdarowywany, roiło się w jego pracowni 
od przepięknych okazów róż, anemonów, 
goździków, rododendronów, azalii, a nawet 
storczyków, które specjalnie dla niego 
były sprowadzane z cieplarni Rotschilda 
w Wiedniu.

Fragment listu Teodora Grotta 
z 5 V 1944 r. do Marcina Samlickiego w: 
Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia, 
oprac. Maria Twarowska, Wrocław 1960, 

s. 271

cena wywoławcza: 31 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP 
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz 
Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz 
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, 
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką 
impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują 
się w największych muzeach polskich.
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3
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Kobieta i fauny, lata 1908–1910

olej, tektura, 59,5 × 111 cm
sygn. l. d.: J. Malczewski
na odwrocie stempel „MARQUE DE 
FABRIQUE/AL.” i nr „20”

Wystawiany i reprodukowany:
B.Igielska, J. Rybkiewicz, Jacek 
Malczewski 1854–1929, Zamek Książąt 
Pomorskich w Szczecinie Szczecin, 1999, 
il. 26.

Obraz posiada ekspertyzę Agnieszki 
Ławniczakowej.

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 140 000 – 160 000 zł

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



5AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

4
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, papier
46,5 × 66 cm w świetle ramy 
sygn. l. d.: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 33 000 zł
estymacja: 48 000 – 55 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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5
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Hucułka w słońcu, 1937 r.

olej, płótno, 69,5 × 69 cm
sygn. i dat. l. d.: Wład Jarocki 1937
na odwrocie na krośnie malarskim 
nalepka wystawowa z TPSP w Krakowie 
z 1939 r., z tytułem: Hucułka w słońcu, 
nr. 152, 1415

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 23 000 zł

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył 
liczne podróże, m. in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był 
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.
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6
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu, lata 1890–1900

olej, płótno, 20 × 35 cm
sygn. l. d.: T.Axentowicz

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska.

Opisywany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Wokół krakowskiej 
„Sztuki”, katalog wystawy MOT, oprac. 
A. Kroplewska-Gajewska, Toruń 2000, 
s. 24–25.
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, katalog 
wystawy MOT, oprac. A. Kroplewska-
-Gajewska, Toruń 2013, s. 22.

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

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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7
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziewczyna i młody satyr

olej, tektura, 17,5 × 34,5 cm
sygn. l. d.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 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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8
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci przy kapliczce, 1911 r.

olej, tektura, 34 × 44 cm
sygn. i dat. p. d.: Vlastimil 1911

Ekspertyza konserwatorska prof. Dariusza
Markowskiego z UMK w Toruniu 
z 2009 roku. 

Namalowane dzieci są jednym z najbardziej 
charakterystycznych motywów w twórczości 
artysty. Jak wspominał Hofman: „Ustami 
dziecka przemawia prawda, piękno, dobroć 

– to zwierciadło śmierci, tej śmierci, z którą 
tak często można spotkać w moich obra-
zach […] Na ich twarzach nie ma masek, 
a przecież twarz ludzka jest podstawowym 
tworzywem w większości moich kompozycji” 
[…] dzieci podobnie jak Biblia, są pretek-
stem do pokazania tego czy tamtego […].

Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, 
Ossolineum, Wrocław 1971 r.

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 26 000 – 30 000 zł
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9
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret damy

olej, tektura, 70 × 50 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 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. W swoich pracach potrafił 
uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę kobiecej 
tajemniczości. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach wyrazu – 
suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroka plamę barwną.
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10
Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Lampa naftowa, ok. 1930 r.

olej, tektura
14,5 × 23,5 cm w świetle oprawy
sygn. piórkiem p. d.: Olga Boznańska

Zwykło się wiązać – i to słusznie – nazwisko 
Boznańskiej z portretem, przy czym nie 
dostrzegano dotychczas innych jej obrazów: 
pejzaży, kwiatów, czy wnętrz, a przede 
wszystkim martwych natur. Trudno dziś 
określić, ile obrazów o takiej tematyce może 
się jeszcze znajdować u drobnych zbiera-
czy, jak już wspomniano bowiem, naoczni 
świadkowie opowiadali o hojności artystki, 
która obdarowywała nie tylko przyjaciół, 
ale często i obcych ludzi, zgłaszających się 
do jej pracowni z prośbą o wsparcie. (…) 
krajobrazy Boznańskiej, jej martwe natury, 
kwiaty, a także scenki uliczne (…), zawiera-
ją wiele ekspresyjnej treści i jak najbardziej 
zasługują na uwagę, wzbogacając oeuvre 
artystki o cały osobny rozdział.

Helena Blum, Olga Boznańska. 
Zarys życia i twórczości, Kraków 1964, 

s. 74–76.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 34 000 zł

W latach 1883–1886 kształciła się pod kierunkiem K. Pochwalskiego i J. Siedleckiego. 
Studiowała w Monachium u J. Brandta i A. Wierusza Kowalskiego. Wystawiała w Krakowie, 
Warszawie, Lwowie, Monachium, Wiedniu i Londynie zdobywając liczne nagrody i medale. 
W 1895 r. w berlińskim piśmie Bazar zaliczono Boznańską do dwunastu najlepszych malarek 
Europy. Jesienią 1898 r. przeniosła się na stałe do Paryża, gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym, a jej prace trafiły do kolekcji państwowych i prywatnych. Od 1899 r. 
posiadała własną pracownię. W 1912 r. została odznaczona Francuską Legią Honorową, 
orderem Polonia Restituta w 1938 r., a w 1939 r. Grand Prix na Wystawie Expo w Paryżu. 
Główną domeną jej malarstwa była sztuka portretowa. Wirtuozersko operowała światłem 
i zgaszoną paletą barwną, koncentrując się na pogłębianiu analizy psychologicznej i charakte-
rologicznej modela. Obok portretów wspaniałym świadectwem jej malarskich umiejętności są 
motywy paryskie, martwe natury i kompozycje kwiatowe. Zamiłowanie do tonów srebrzystych, 
szarych i chłodnych stało się znamienne dla całej jej twórczości. Charakterystyczna jest 
również dynamiczna szkicowość form, miękkość konturu i migotliwość barw.
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11
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Martwa natura z kwiatami 
i owocami granatu, ok. 1935 r.

olej, płótno, 53 × 35,5 cm 
sygn. p. d.: Menkes 

Obraz posiada ekspertyzę Adama 
Konopackiego z 2013 r.

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 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.
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12
Gustaw Gwozdecki
(1880 Warszawa – 1935 Paryż)

Czerwone pióra – portret Dorelii 
McNeill, 1911 r.

olej, płyta pilśniowa, 37,7 × 49,7 cm
sygn. l. d.: GWOZDECKI
na odwrocie fragment obrazu: Czytająca

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska.

Opisywany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Wokół krakowskiej 
„Sztuki”, katalog wystawy MOT, oprac. 
A. Kroplewska-Gajewska, Toruń 2000, 
s. 56–57.
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, katalog 
wystawy MOT, oprac. A. Kroplewska-Ga-
jewska, Toruń 2013, s. 36.

cena wywoławcza: 31 000 zł
estymacja: 40 000 – 44 000 zł

Artysta odbył studia w Warszawie, oraz w 1899 r. w Monachium. Kontynuował naukę 
u Jana Stanisławskiego na krakowskiej ASP. W 1900 r. po raz pierwszy pokazał swoje prace 
publicznie, na wystawie TPSP. Uczęszczał też do prywatnej szkoły Konrada Krzyżanowskiego 
w Warszawie. W 1903 r. odbył podróż do Paryża, pobierając znów nauki, tym razem 
u rzeźbiarza Huberta Ponscarme’a w É cole des Beaux-Arts. Wkrótce zaczął wystawiać swoje 
prace w Salon de la Societe des Beaux-Arts i Salon d’Automne oraz w l. 1912–13 w swojej 
pracowni. Tym samym, zdobył uznanie krytyków, np. A. Salmone’a i G. Apollinaire’a. Artysta 
przesyłał swoje dzieła do Polski, m.in. na wystawy Formistów, natomiast Antoni Potocki 
publikował je w czasopiśmie „Sztuka”. Wykonywał też rysunki dla polskiej prasy. Przyczynił 
się o otwarcia polskiej Akademii Malarstwa w Paryżu w 1914 r. Od 1916 r. regularnie bywał 
w Paryżu i Nowym Jorku, gdzie wystawiał. Malował w oleju, tworzył grafiki, rysunki, był 
rzeźbiarzem. Był znany jako doskonały portrecista, nadający swym modelom rys ekspresji, 
czasem mroku.



14 sopocki dom aukcyjny

13
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Caritas

litografia barwna
36 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Leopold Gottieb

Praca z luksusowej edycji grafik sygnowa-
nych przez artystów.
Wydanie Verlag des Gesselschaft für 
verwielfältigende Kunst z Wiednia.

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

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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14
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret mężczyzny, 1930 r.

pastel, papier
61,5 × 46 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: Ign. Witkiewicz 1930 
IX (T.B)

Portret typu „B” co zgodnie z regulaminem 
firmy portretowej Witkacego oznacza „Ro-
dzaj bardziej charakterystyczny, jednak 
bez cienia karykatury. Robota bardziej 
kreskowa niż typ A, z pewnym podcięciem 
cech charakterystycznych, co nie wyklucza 
„ładności” w portretach kobiecych. Stosu-
nek do modela obiektywny. 

(z Regulaminu Firmy Portretowej, Firma 
„S. I. Witkiewicz, Warszawa  1928 r.)

Prezentowany portret namalowany został 
we wrześniu 1930. W połowie miesiąca  
Witkacy przeniósł się wraz z matką do 
słynnej willi Olma Białynickich-Birula przy 
ul. Zamoyskiego. W tym czasie sportreto-
wał również  Helenę  Białynickią-Birula 
(2 IX 1930), Stefana Szumana (IX), Stefana 
Glassa (IX–XI) oraz Irenę Landesman (IX) 

Irena Jakimowicz, Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 1885–1939, MN Warszawa 

1990 r.,  str. 114-115.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja:  45 000 – 50 000 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 głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.
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15
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Róże w wazonie, 1922 r.

olej, płótno, 55 × 86 cm
sygn. i dat. p. d.: 1922/Terlikowski
sygnatura powtórzona z lewej strony oraz 
sygn. monogramem l. g.: W. T.

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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16
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Portret Bolesława Biegasa

olej, płótno, 74 × 60,5 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 39 000 zł
estymacja: 50 000 – 55 000 zł
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17
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Kwiaciarki

olej, tektura, 27 × 36 cm
sygn. l. d.: E.Erb

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

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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18
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Rudowłosa

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: W.Terlikowski

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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19
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Przed polskim dworkiem, 1936 r.

olej, sklejka, 55 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1936
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
przez Jerzego Kossaka

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 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.
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20
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z dziewczyną, 1941 r.

olej, tektura, 62 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1941
na odwrocie pieczęć herbowa Kossaków

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 32 000 – 38 000 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 sopocki dom aukcyjny

21
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułani, 1942 r.

olej, tektura, 34 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1942 r.
na odwrocie okrągła pieczęć z herbem 
z napisem w otoku: Jerzy Kossak, Kraków, 
Plac Kossaka 4

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 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.
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22
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

W galopie, 1945 r.

olej, płyta, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1945
na odwrocie nalepka z napisem: Stwier-
dzam autentyczn/-ość tego obrazu/Jerzy 
Kossak

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł
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23
Karol Kossak
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek)

Zima

akwarela, papier, 
21,5 × 32 cm
sygn. p. d.: KKossak

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

24
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Portret mężczyzny w stroju 
hippicznym

akwarela, ołówek, papier, 28,5 × 19 cm 
w świetle passe partout
na odwrocie szkic przedstawiający konie 
ciągnące wóz z drewnem

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

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz 
brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył 
szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał 
lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta 
Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora 
– Batowskiego. Następnie rozpoczął studia 
artystyczne w Wiedniu, które niestety musiał 
przerwać ze względu na wybuch I wojny 
światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 
1919–1923 kontynuował naukę w kra-
kowskim ASP pod kierunkiem Ignacego 
Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. 
Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów 
we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, 
ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.
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25
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Głowa konia, 1941 r.

olej, płyta, 30,5 × 22 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1941

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 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.
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26
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Szałas na hali w Gąsienicowej, 
1932 r.

olej, płótno, 65 × 79 cm
sygn. i dat. p. d.: ALFRED TERLECKI. 
1932

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Ukończył szkołę rysunkową w Warszawie. Następnie, w latach 1906–1918, studiował 
w ASP w Krakowie u L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. Należał do ZPAP, TZSP, do grupy 
„Zachęta” oraz Towarzystwa sztuka podhalańska, z którą wystawiał w latach 1920–37. 
W latach 1915–19 był nauczycielem rysunku w zakopiańskim gimnazjum, później w Lublinie. 
Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie kierował swoją prywatną szkołą malarstwa i rysunku. 
W 1934 roku otrzymał srebrny medal podczas wystawy w Zachęcie.



27AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

27
Max Hanemann
(1882 Łódź – 1941/42)

Znad Morskiego Oka

olej, płyta, 43,5 × 57,5 cm
sygn. l. d.: Maks Haneman

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

Studia odbył w pracowniach Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego w krakowskim 
ASP w latach 1911–14 i 1919–20. Już w czasie studiów został nagrodzony brązowym 
medalem. Naukę odbył także w Warszawie w SSP. Po ukończeniu nauki przeniósł się do 
Zakopanego. Przed 1925 r. podróżował do Egiptu i Palestyny, a owocem tej podróży były 
liczne orientalne pejzaże. W czasie okupacji przeniósł się do Łodzi. W swojej twórczości 
Hanemann najczęściej sięgał po motywy tatrzańskie – z wielkim uwielbieniem malował 
i znawstwem malował widoki ukochanych gór. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Podhalańskich. Swoje obrazy prezentował w warszawskiej Zachęcie, w TPSP w Krakowie, 
we Lwowie, Łodzi i Zakopanem i Budapeszcie. Jego prace należą do zbiorów  zakopiańskiego 
Muzeum  Tatrzańskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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28
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 
1937 Kraków)

Wawel-Kraków, 
1932 r.

olej, tektura, 
13 × 18 cm
na odwrocie opis i pie-
czątki rodziny artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty.

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

29
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 
1937 Kraków)

Niedźwiedza, 
1924 r.

olej, tektura, 
19,5 × 24 cm
sygn. p. d.: Wojnarski 
(zatarta) 
na odwrocie opis i pie-
czątki rodziny artysty

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny
artysty.

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

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na 
jego twórczość. W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 
był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły 
Jana Stanisławskiego. W jego niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz portretów, w których 
sylwetki swych modeli kształtował subtelną kreską.
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30
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret dziewczyny, 1939 r.

pastel, papier, 35 × 24 cm
sygn. i dat. p. d.: St. Górski/Kraków/1939

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 w pracowni Józefa Pankiewicza. W okresie 
1916–17 naukę kontynuował w pracowni Teodora Axentowicza, którego wpływy widać 
w twórczości Górskiego. Artysta swoje prace głównie tworzył w technice pastelu. Jego obrazy 
to przede wszystkim pełne swoistego uroku studia portretowe mieszkańców Podhala, w ich 
ludowych strojach. Równie często sięgał po motywy podhalańskich pejzaży. Swoje prace 
wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie, w Krakowie i Poznaniu. Niestety, niemalże cały 
dorobek artystyczny Górskiego spłonął czasie II wojny światowej.
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31
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Pejzaż podkrakowski

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: A. Neumann

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się Szkole Rysunkowej u W. Gersona, 
a jednocześnie pracował malując portrety na podstawie fotografii. Naukę kontynuował 
w latach 1897–1902 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża; tam swoje umiejętności 
doskonalił w pracowni J. P. Lorrainsa w Académie Julian. Podczas pobytu we Francji zwiedził 
Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem i Nowym 
Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 roku do Stanów 
Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925–27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk i Rzemiosł 
„Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, 
od 1936 r. był członkiem ZPAP. Zginął w 1942 roku, rozstrzelany podczas likwidacji getta 
krakowskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły 
pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, 
a także krajobrazy polskich gór i rozsłonecznione wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach 
uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty; malarz syntetyzuje kolejne plany, wydzielając 
je miękkim obrysem. Migotliwe światło wzmaga nastrój przedstawienia. Poza pejzażem 
malował martwe natury oraz portrety.



31AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

32
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Na łące

olej, płótno, 48 × 69 cm
sygn. p. d.: A. Neuman

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł
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33
Johannes Harders
(1871 Kellenhusen – 1950 Hamburg)

Morze

olej, płótno, 101 × 134 cm
sygn. p. d.: J. Harders

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Artysta związany ze środowiskiem artystycznym Hamburga, w którym spędził większość 
swojego życia. Był znakomitym wedutystą i pejzażystą. Zdecydowanym, wprawnym 
pędzlem wypełniał rozległe płaszczyzny płótna, tworząc niezwykle malownicze, nastrojowe 
przedstawienia. Artysta potrafił w bardzo sugestywny sposób oddać nieograniczoną skalę 
i piękno natury.
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34
Wacław Żaboklicki
(1879–1959)

Pejzaż morski o zachodzie 
słońca, 1939 r.

pastel, papier
23,5 × 30,5 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: 1939/
WŻaboklicki
na odwrocie napis odręczny, autorski (?): 
Wacław Żaboklicki mal.

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

W latach 1897–99 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś w latach 
1901–1903 uczęszczał do akademii monachijskiej, do pracowni K. Marra i A. Ažbégo. 
Studia uzupełniał w paryskiej Académie Colarossi. W latach 1898–1912 podróżował do 
Rosji, Francji i Włoch. Mieszkał w Płocku, podczas I wojny światowej w Rosji, a następnie 
w Warszawie. Malował przede wszystkim pejzaże, posługując się przeważnie techniką pasteli. 
Na twórczość jego silnie oddziałało malarstwo francuskie, zwłaszcza impresjonistyczne. Od 
1922 r. należał do Koła Marynistów Polskich, działającego przy warszawskim Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych.
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35
Marcel Gromaire
(1892 Noyelles-sur-Sambre – 
1971 Paryż)

Portret Noëla Bureau, 1930 r.

akwaforta, sucha igła, 13,5 × 11 cm 
(odcisk płyty), 24 × 18,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie monogramem: G97

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

Malarz i grafik francuskiego pochodzenia. Swoją edukację rozpoczął w miejscowości Douai 
w północnej Francji, potem przeniósł się do Paryża gdzie początkowo studiował prawo. 
Następnie rozpoczął studia artystyczne w paryskiej Académie de Montparnasse. Duży wpływ 
na wygląd jego artystycznej twórczości miały wydarzenia związane z I wojną światową. 
Wtedy to Gromaire brał udział w walkach w Alzacji oraz nad Sommą, gdzie w 1916 roku 
odniósł rany. Jego twórczość początkowo silnie nawiązywała do stylistyki Paula Cézanne’a. 
Jego prace inspirowane były tematami życia na wsi i pracy. Później artysta sięgał po motyw 
aktu. Poza malarstwem uprawiał również rysunek i grafikę. 
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36
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Handlarz starzyzną 
(L`Antiquaire), ok. 1930 r.

akwaforta, 14 × 11 cm (odcisk płyty), 
24,5 × 18 cm (arkusz)
sygn. p. d. na płycie monogramem: T/M

Ilustracja do książki Noëla Bureau 
„Marché aux Puces” wydanej w Paryżu 
1930 r.

Praca opisana i reprodukowana:
Władysława Jaworska, Tadeusz Makowski, 
Wrocław 1976 r., il. 127

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

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy 20 wieku.
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37
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Na łące – Skoki, 1954 r.

olej, płótno, 46 × 62 cm
sygn. l. d.: Jan Cybis
na krośnie napis ołówkiem J. Cybis Na 
łące – Skoki 1954

Obraz namalowany podczas pleneru 
w sierpniu 1954 r. w miasteczku Skoki 
w Wielkopolsce. Wśród znanych 25 obrazów 
z tego roku szczególne miejsce zajmuje cykl 
pejzaży ze Skoków oraz przedstawienia 
kwiatów.
Jan Cybis 1897–1972, red. J.Chrzanow-
ska-Pieńkos, T. Sowińska, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, 
s. 364.

cena wywoławcza: 39 000 zł
estymacja: 50 000 – 55 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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38
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Modelka, 1935 r.

olej, deska, 46 × 38 cm
sygn. l. d.: l.gottlieb
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie 
z 1935 r. z nr „1622/50/” i tytułem pracy

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 85 000 – 90 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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39
Maurycy Blond 
wł. Maurycy Blumenkranc  
(1899 Łódź – 1974 Clamart) 

Autoportret w zieleni

olej, tektura, 23,5 × 21 cm
sygn. l. g.: M.Blond
p. śr.: Maurice Blond 
na odwrocie napis: AUTOPORTRET EN 
VERT

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła górę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy  
La Cité Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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40
Rajmund Kanelba 
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

Every Woman

olej, płótno, 63,5 × 76 cm
na odwrocie naklejka autorska(?) 
z napisem: „Every Woman / Raymond 
Kanelba / 44”

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja:  37 000 – 40 000 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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41
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Dom rybaka w Kazimierzu, 
1954 r.

olej, płótno, 44 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: STANISŁAW 
CZAJKOWSKI 54
na odwrocie na krośnie malarskim numer 
inwentarzowy: St.Cz/inw./257 oraz napis 
ołówkiem: DOM RYBAKA W KAZIMIERZU

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

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych miastecz-
kach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując na swoich 
płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, a jednocześnie 
realistyczne studia natury i pejzażowe.
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42
Wilhelm Hambüchen
(1869 Düsseldorf – 1939 tamże)

Rybacy po połowie

olej, sklejka, 90,5 × 130,5 cm
sygn. p. d.: W. Hambüchen

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk i Rzemiosła w Düsseldorfie. Przez kilka lat wykonywał obrazy deko-
racyjne dla teatru, po czym zdecydował się specjalizować głównie w malarstwie pejzażowym 
ze szczególnym naciskiem na tematykę morską. Jego kompozycje, o charakterystycznej, 
obniżonej linii horyzontu, przedstawiały nierzadko przystanie portowe lub zatoki z pływającymi 
żaglówkami. Artysta malował szybkimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla. Wystawiał na 
tzw. „wielkich ekspozycjach” w Düsseldorfie.
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43
Artysta nieznany

Portret starca (epitafium), 1545 r.

deska, tempera, 31 × 32 cm

Opisywany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, katalog 
wystawy MOT, oprac. A. Kroplewska-
-Gajewska, Toruń 2013, s. 16

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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44
Thomas van Apshoven 
(1622 Antwerpia – 1664/5 tamże), 
przypisywany

Na wsi

olej, deska, 27,5 × 37 cm 

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

Flamandzki artysta, syn malarza Ferdinanda van Apshovena Starszego, zdobywał wy-
kształcenie malarskie pod okiem Davida Teniersa Młodszego, który miał wielki wpływ na 
jego twórczość. Malował martwe natury, wiejskie sceny rodzajowe: we wnętrzach domów, 
w karczmach, a także na uliczkach flamandzkich wiosek. Bliska współpraca z nauczycielem, 
zaowocowała wieloma znakomitymi pracami. W stosunku do mistrza Apshoven przygaszał 
nieco gamę barw, używając częściej brązy i szarości. Artysta służył w straży obywatelskiej 
swego miasta. Jego prace znajdują się m.in. w Galerii Drezdeńskiej czy Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu.
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45
Jerzy Fedkowicz
(1891 Stefanówka/Podole – 
1959 Kraków)

Kobieta w czerwonym sweterku

olej, płótno, 87 × 69 cm
sygn. l. d.: FEDKOWICZ
na odwrocie na płótnie napis: Fedkowicz

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

Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1910–13 w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona 
w Moskwie, studiując równolegle prawo. W latach 1915–21 kształcił się w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wol-
ną Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 
1931 roku. W 1921 r. współpracował jako ilustrator z tygodnikiem „Maski”. W latach 
1921–23 kontynuował studia malarskie w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. 
Był członkiem ugrupowań o kolorystycznej orientacji, Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” 
(od 1926 r.) i „Zwornika” (od 1933 r.). Uczestniczył w wielu ogólnopolskich wystawach 
i prezentacjach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia 
Sztuki Polskiej wśród Obcych. Po wojnie rozpoczął działalność w Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W 1945 r. został mianowany profesorem krakowskiej ASP; pełnił też funkcję 
dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora macierzystej uczelni. W latach 30. Twórczość 
Fedkowicza wpisała się w nurt polskiego koloryzmu zainicjowany przez kapistów. W jego 
malarstwie barwy nabrały głębi i mocy, były dynamicznie nakładane na płótno. Kształty artysta 
obrysowywał czarnym konturem. Wprowadził zróżnicowane, bogate efekty fakturowe. Gamę 
kolorystyczną jego obrazów zdominowały ciepłe brązy, subtelne błękity, szarości i zielenie. 
Stonowaną kolorystykę ożywiały akcenty oranżów, różów i czerwieni.
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46
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 56 × 42 cm
sygn. p. d.: Z. Przebindowski

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

47
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Tulipany

olej, płótno, 36 × 28 cm
sygn. p. d.: Z. Przebindowski

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

Od 1920 roku studiował w poznańskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynu-
ował 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 do-
minują 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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48
Konstanty Szewczenko
(1909 Warszawa – 1991 tamże)

Portret Żyda

olej, tektura, 35 × 25 cm
sygn. p. d.: K.SZEWCZENKO

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000  – 7 000 zł

Studiował w latach 1927–28 w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie, następnie, 
w okresie 1928–32 naukę kontynuował w warszawskiej ASP, od kierunkiem Tadeusza 
Pruszkowskiego i Felicjana Kowarskiego. W swej twórczości głównie malował sceny rodza-
jowe. Jednakże przede wszystkim zasłynął jako znakomity portrecista. Pracował także jako 
scenograf w Teatrem Rozmaitości. Swoje prace wystawiał na wielu wystawach polskich 
oraz zagranicznych.
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49
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice 
Rzeszowa)

Modlitwa na pustyni

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: F. M. Wygrzywalski senior

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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50
Józef Czapski
(1896 Praga –1993 Maisons-Laffitte)

Kwiaty w wazonie

czarna kredka, papier, 22,5 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout

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

51
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Martwa natura

kredka, flamaster, papier, 15,5 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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52
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż kolorowy

akwarela, tusz, 
papier, 8,5 × 16 cm 
w świetle 
passe-partout

na rysunku zapiski 
autorskie dotyczące 
kolorystyki

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

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, 
deformację. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.

53
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż ze 
zwierzętami

akwarela, tusz, pa-
pier, 9,5 × 15,5 cm 
w świetle 
passe-partout
na rysunku zapiski 
autorskie dotyczące 
kolorystyki

cena wywoławcza: 
1 000 zł
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł
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54
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Pisanie poezji

tusz, papier
30,5 × 20,5 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: majaberezowska

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

Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała 
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach 
1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r. 
Była autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów 
literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można 
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz 
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace 
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie 
zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka 
zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.
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55
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Tancerka

tusz, papier
30,7 × 21,7 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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56
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Brunetka

litografia barwna, 49,5 × 34,5 cm 
(odcisk płyty), 65 × 50 cm
sygn. na płycie p. g.: Kisling
numeracja odbitki ołówkiem w l. d.: 
9/150 oraz w p. d.: sucha pieczęć: ATE-
LIER/KISLING wraz z dopisanym ręcznie: 
Jean Kisling (syn artysty)

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



53AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

57
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Dziewczyna o czarnych 
włosach, okres toruński 
(1945–1965)

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. l. d.: Tymon
na krośnie nalepka z napisem: 
Tymon Niesiołowski/Dziewczyna 
o czarnych włosach/73 × 60

Świat widzialny czy wyobrażalny 
jest tylko pretekstem dla mnie 
do stworzenia obrazu. Elementy 
biorę ze świata mnie otaczają-
cego, wiążę je w całość nie na 
zasadzie ich przedmiotowych 
właściwości, ale raczej jako 
czystą konstrukcję. Przedmioty 
i kształty ludzkie mogą być dowolnie de-
formowane, jeśli wymaga tego ekspresja 
kompozycji.  Nie zawsze zdaję sobie sprawę, 
jak ma wyglądać moja praca w ostatecznym 
stadium. Raz mam wyraźną wizję, nawet do 
najdrobniejszego szczegółu. Czasem udaje 
mi się to osiągnąć, a w innym wypadku 
zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie 
musi być zamkniętą całością sam w sobie, 
czy linearnie traktowany, czy światło-
cieniowo. Kompozycja musi być zwarta, 
a założenie dekoracyjne 

Tymon Niesiołowski – wypowiedź 
artysty z 14 II 1957 [w:] Współcześnie 

malarze polscy, red. S. Samborski, 
H.Stażewski, M.Włodarski, L.Grabowski, 

Warszawa 1957, str. 12

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja:  40 000 – 50 000 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. 
W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób 
adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze 
secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina 
czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach 
30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał 
się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą 
portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane  płaską plamą barwną ograniczoną 
wyraźnie zaznaczonym konturem.
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58
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Pejzaż z mostem

olej, płótno, 73 × 54 cm
sygn. p. d.: Terlikowski

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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59
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 
1982 Aix-en-Provence)

Pejzaż z południa Francji

olej, płótno, 65 × 82 cm
sygn. l. d.: Zawado

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F. Légerem, A. Modiglianim i L. Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
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60
Zenon Kononowicz
(1903 Honczary–1971 Lublin lub 
Kazimierz Dolny)

Martwa natura z jabłkami 
i kwiatem, 1963 r.

olej, płótno, 38,5 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Kanon/63

Wypowiedź malarska Zenona Kononowicza 
to wypowiedź gwałtownego uczuciowca 
i wrażliwego wzrokowca, głęboko przeję-
tego prawdą istnienia. Świat przez niego 
przedstawiany to świat niepokoju, to świat 
dynamiki ruchu i barw.

Krystyna Miernowska-Dajbor, Zenon 
Kononowicz, Lublin 1959, s. 5–6 

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Głównym bohaterem na płótnach Kononowicza stanowi kolor. Artysta barwą, kładzioną 
spontanicznymi, gwałtownymi smugami grubego pędzla lub szpachli, potrafił wirtuozersko 
budować całe kompozycje, najczęściej przedstawiające martwe natury oraz pejzaże. Kono-
nowicz swoje studia artystyczne odbył kolejno w okresie 1918-1923 w Riazaniu, w latach 
1923-1929 w krakowskiej ASP w pracowniach J. Pankiewicza oraz F. Kowarskiego, którego 
był asystentem. Następnie przeniósł się do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Podróżował 
do Włoch oraz Francji. W Paryżu zetknął się z grupą kapistów, których sztuka miała wyraźny 
wpływ na późniejszą twórczość artysty. Przynależał do grup artystycznych „Zwornik” oraz 
„Pryzmat”, z którymi wystawiał swoje prace zarówno w kraju jak i zagranicą. Od 1937 roku 
nauczał w Szkole Rysunku i Malarstwa w Lublinie. Po wojnie został nauczycielem w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, m. in. 
w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, a także i w kolekcjach 
prywatnych.
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61
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Owoce, 1973 r.

olej, płótno, 37,5 × 48 cm
sygn. p. d.: Szancenach
na odwrocie: JAN SZANCENBACH/
OWOCE/1973

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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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62
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Biały dom na wzgórzu, 1958 r.

tempera olejna, płyta, 38 × 60 cm
sygn. i dat. l. d.: PODSADECKI VIII-1958
na odwrocie autorski opis oraz nalepka 
z Galerii Sztuki Spółdzielni Pracy Twórczej 
Polskich Artystów Plastyków z Krakowa, 
plac Szczepański 5

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

Malarz, fotografik, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. 
Artysta przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, a po ukończeniu studiów w 1923 roku 
współpracował z awangardowym czasopismem „Zwrotnica”. Członek grupy „a. r.” i Praesens. 
W okresie międzywojennym jego obrazy były abstrakcyjne, zaczął także eksperymentować 
w zakresie fotografii. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego prac z lat 1926–1939 
została zniszczona. Po wojnie był jednym z założycieli ZPAP w Szczecinie. Podsadecki był 
zawsze otwarty na nowe prądy awangardowe, a we wczesnej twórczości ulegał wpływom 
kubizmu. Powojenne barwne pejzaże i martwe natury nawiązują do nurtów postkubistycznych.
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63
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Martwa natura, 1969 r.

olej, tektura; 43 × 32 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: PODSADECKI/1969

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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64
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Wilanów, 1955 r.

akwarela, papier, 24,5 × 30 cm
sygn. i dat. l. d.: A.Międzybłocki 1955

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

Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W czasie I wojny światowej przebywał na 
Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. 
Swoje prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów 
Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku miała miejsce indywidualna wystawa 
prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości przedstawiał 
widoki miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich zabytkowej 
architekturze.
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65
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 1956 
Gdańsk)

Wilno – dzwonnica kościoła 
św. Jana Chrzciciela i Jana 
Ewangelisty z kościołem 
św. Anny w tle

akwarela, papier, 22,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. Międzybłocki

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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66
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Rybacy I, 1974 r.

olej, płyta, 40,5 × 50 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie autorska nalepka z tytułem 
pracy i rokiem powstania

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 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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67
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Gdynia – Orłowo

olej, płótno, 38 × 55 cm
sygn. l. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 zł
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68
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Fala

technika mieszana, tektura, 27,5 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 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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69
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łodzie na plaży

akwarela, papier, 57 × 89 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 17 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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70
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Pejzaż śródziemnomorski

olej, płótno, 50 × 60 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: H.Baranowski

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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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71
Helena Krajewska
(1910 Biecz – 1998 Warszawa)

Tytoniarki, 1954 r.

płótno, olej, 26 × 19 cm
sygn. i dat. p. d.: HK/54
na odwrocie napis: HK Tytoniarki 1954

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska.

Opisywany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, katalog 
wystawy MOT, oprac. A. Kroplewska-Ga-
jewska, Toruń 2013, s. 57

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

Była studentką Wolnej Szkoły Malarstwa i Rysunku w Krakowie w latach 1928–1929. 
Następnie w okresie 1929–1934 ASP w Warszawie – m.in. u Mieczysława Kotarbińskiego 
i Felicjana Szczęsnego Kowarskiego. Innymi pedagogami artystki byli Władysław Skoczylas, 
Leon Wyczółkowski, Edward Czerwiński. Jest autorką licznych plakatów, ilustracji książko-
wych, grafik. Pisała artykuły o sztuce, była redaktorką naczelną „Przeglądu Artystycznego” 
w l. 1950–54 oraz 1962–1973. Związana z lewicą, angażowała się w działania Związku 
Młodzieży Socjalistycznej „Życie” oraz grupą „Czapka Frygijska”, z którą w l. 1936–1937 
wystawiała. Podczas wojny przebywała nieopodal Lublina, gdzie uczyła wiejskie dzieci 
oraz pracowała dorywczo. Po wojnie wraz z mężem Juliuszem Krajewskim zamieszkała 
w Warszawie, gdzie miała swój udział w utworzeniu Związku Plastyków oraz Grupy Malarzy 
Realistów. Oboje też działali politycznie. Współorganizowała ze Stanisławem Poznańskim 
Biennale Sztuki Krajów Nadbałtyckich w Rostocku. Podróżowała do Francji, NRD, RFN, 
ZSRR, Włoch. Odznaczono ją m.in.: w 1964 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, w 1971 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Artystka jest najbardziej 
znana z dzieł realizmu socjalistycznego, w tworzeniu którego uczestniczyła. Jej prace znajdują 
się w licznych muzeach w Polsce, za granicą oraz w kolekcjach prywatnych.



68 sopocki dom aukcyjny

72
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty – astry

akwarela, papier
49 × 34 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 500 – 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.
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73
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Białe róże w wazonie

gwasz, technika mieszana, papier, 
70 × 79,5 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 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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74
Kazimierz Ostrowski 
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Port w Gdyni

tempera, gwasz, papier, 45 × 65 cm
sygn. p. g.: K.OSTROWSKI

Opisywany i reprodukowany:
Wystawa morza w obrazach, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, nr kat. 93, s. 141

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

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 
rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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75
Jerzy Zabłocki 
(1927 Łódź -1993 Ankara)

Statki (z cyklu podróży do 
Meksyku)

tempera, gwasz, papier, 51 × 69 cm
sygn. p. d.: ZABŁOCKI

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

76
Jerzy Zabłocki 
(1927 Łódź – 1993 Ankara)

Kompozycja

olej, gaza naklejona na tekturę, 
45 × 57,5 cm
sygn. p. d.: JERZY ZABŁOCKI.

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

Malarz, grafik, współtworzył szkołę sopocką. Studia odbył w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni 
malarstwa. Kształcił się pod okiem Juliusza Studnickiego, u którego obronił swój dyplom w 1953 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę 
na macierzystej uczelni. Był kolejno asystentem Stanisława Borysowskiego, starszym asystentem, następnie adiunktem. W 1962 roku objął 
Pracownię Rysunku Wieczornego, a 4 lata później został wykładowcą uczelni. Pod koniec lat 60-tych wprowadził projektowanie graficzne, 
które przerodziło się w Katedrę Projektowania Graficznego, której został kierownikiem. Od 1970 roku docent. W okresie 1984-87 dziekan 
Wydziału Malarstwa i Grafiki. W latach 1978–1981 był prorektorem, a od roku 1987 do 1990 rektorem PWSSP. W latach 1991-1993 był 
wykładowcą na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Bilkent w Ankarze. Artysta był niezwykle wszechstronny. Obok malarstwa i grafiki 
zajmował się również projektowaniem scenografii, plakatów, katalogów, aranżował wystawy. Wiele inspiracji dostarczyły artyście jego liczne 
podróże, owocem których były całe cykle malarskie przedstawiające pejzaże z odwiedzanych państw. Swoje prace artysta prezentował 
w kraju oraz zagranicą, zarówno na wystawach indywidualnych jaki i zbiorowych.
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77
Andrzej Adam Sadowski 
(ur. 1946 Łódź)

Wenecja – Canale Grande III 
– widok na Ca`Rezzonico, 
1984 r. 

płótno, akryl, 73 × 100 cm 
na odwrocie napis: 24 I./ANDRZEJ 
A. SADOWSKI/[adres artysty]/
„WENECJA – CANALE GRANDE III/
WIDOK NA CA`REZZONICO”/AKRYL, 
WYM: 73 × 100 cm, 1984

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.) 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 115

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

W latach 1964-1970 studiował na PWSSP w Łodzi. Jego promotorem był Marian Jaeschke, 
dyplom obronił w 1970 r. Wykłada na swojej macierzystej uczelni oraz w Wyższej Szkole Infor-
matyki w Łodzi, a w okresie 1992-2004, także na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. 
Jest wielokrotnym stypendystą m.in. w latach 1976 – 1978 Funduszu Rozwoju Twórczości 
Plastycznej Ministra Kultury i Sztuki oraz innych w Rzymie i Francji. Eksperymentował 
z twórczością, próbował malować w stylu ekspresjonizmu, deformując obiekty. W latach 
70-tych zmienił sposób malowania, preferując hiperrealizm, który upodobnił jego dzieła do 
fotografii. Od tego też czasu bierze udział w licznych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Miał też blisko 40 wystaw indywidualnych.
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78
Wiesław Garboliński 
(ur. 1927 Głowno k. Łodzi) 

Łódzkie bramy, 2001 r. 

płótno, olej, 72 × 91 cm
sygn. i dat. p. d.: W. GARBOLIŃSKI 
2001 

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.) 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 117
A. Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak 
stworzyć regionalną kolekcję „Znaki czasu”?, 
Toruń 2006, il. s. 22 

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

W latach 1948-54 studiował na ASP w Krakowie, gdzie spotkał malarkę Halinę Strzyż 
– swoją przyszłą żonę. Uczył się również w Instytucie Rzeźby i Kultury w Leningradzie 
(obecnym Petersburgu) w latach 1954-57, by w 1958 roku zamieszkać w Łodzi, gdzie 
energicznie działał na polu artystycznym i społecznym. Był członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków (prezesem oddziału łódzkiego w okresie 1972-1997) oraz współza-
łożycielem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Piastował stanowisko rektora 
na PWSSP w Łodzi w latach 1975-81, wykładał do 2001 r. Był po wielokroć nagradzany 
i honorowany, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Twórczość jego 
to malarstwo i rysunki, do których czerpał inspiracje z antyku oraz dzieł dawnych mistrzów, 
stąd przedstawienia kobiecych aktów, wielość rekwizytów, metaforyczność przedstawionych 
kompozycji.
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79
Maciej Nehring 
(1901 Warszawa –  
1977 tamże)

Jesień

akwarela, papier, 
28 × 39,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. l. d.: Maciej 
Nehring
na odwrocie opisany: 
MACIEJ NEHRING/” 
Jesień”

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

80
Maciej Nehring 
(1901 Warszawa –  
1977 tamże)

Pejzaż

akwarela, papier, 
29,5 × 40 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: Maciej 
Nehring

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

Nauki malarstwa pobierał najpierw w Warszawie, a następnie w Bydgoszczy i Krakowie. Po powrocie w 1924 r. do stolicy rozpoczął naukę 
na Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem grup artystycznych „Niezależni” oraz „Grupy Akwarelistów”. W latach 1956–69 
współzałożyciel i sekretarz komitetu grupy Zachęta. Zarówno przed, jak i po wojnie wiele podróżował. Wystawiał swoje prace m.in. w Paryżu, 
Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku. Także w Polsce brał udział w licznych wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego prace znajdują się w polskich zbiorach muzealnych oraz w zagranicznych 
kolekcjach prywatnych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii.



75AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

81
Zbysław Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

Pejzaż z drzewem

pastel, papier
65,5 × 47 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Artysta malarz, absolwent krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 1969 roku w pracowni 
malarstwa Wacława Taranczewskiego. od 1973 aż do śmierci, wykładał malarstwo na 
Wydziale Grafiki krakowskiej uczelni. jego twórczość czerpie inspiracje ze sztuki młodej 
polski, impresjonizmu, secesji oraz kultury dalekiego Wschodu.
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82
Wiesław Borowski 
(1935–1989)

Chałupy I, 1962 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
na odwrocie napis: WIESŁAW 
BOROWSKI/”CHAŁUPY”I 1962

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Studia odbył w Warszawie w ASP na Wydziale Malarstwa. Kolejno kształcił się w pracow-
niach prof. Eugeniusza Arcta oraz u prof. Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. 
Dzięki uzyskanemu stypendium rządu francuskiego w 1965 roku miał sposobność dalszego 
kształcenia się w Paryżu. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, również dzięki 
stypendium. W 1975 roku już na stałe powrócił do kraju. Głównie uprawiał malarstwo 
sztalugowe, w którym główną rolę odgrywał kolor. Najchętniej sięgał po motyw martwej 
natury. W 2000 roku w Domu Artysty Plastyka w Warszawie odbyła się wystawa pośmiertna 
dzieł artysty.       
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83
Wiesław Borowski 
(1935–1989)

Martwa natura z bukietem, 
1959 r.

olej, płótno, 46 × 61 cm
na odwrocie napis: WIESŁAW 
T.BOROWSKI/”MARTWA NATURA/ 
Z BUKIETEM” 1959

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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84
Tadeusz Piotr Potworowski 
(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Pejzaż, przed 1974 r.

gwasz, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie nalepka z wystawy 
„PIERWSZA WYSTAWA DZIEŁ/SZTUKI 
ZE ZBIORÓW/PRYWATNYCH/ 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH/
BYDGOSZCZ-CZERWIEC 1974

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

Temat na prezentowanym obrazie należy do kanonu twórczości Potworowskiego. To właśnie 
pejzaż stanowił najchętniej ukazywany aspekt w jego pracach. W tych właśnie przedsta-
wieniach artysta mógł swobodnie poruszać zagadnienia natury. Swoje kompozycje budował 
płaską plamą barwną, uzyskując efekt abstrakcyjności. Poza pejzażami artysta malował 
również akty, postaci we wnętrzach. Do swoich prac wprowadzał również zagadnienia 
sztuki materii, uzyskując różną fakturę, wtapiając w kompozycje prac np. kawałki grubego 
materiału. Poza malarstwem Potworowski zajmował się również scenografią, a także i rzeźbą. 
Studia artystyczne Potworowski odbył w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. 
W 1924 roku wraz z innymi studentami mistrza, tworzących grupę kapistów udał się do 
Paryża. W 1930 roku powrócił do kraju. W czasie II wojny światowej artysta przebywał 
w Szwecji; w 1943 roku przeniósł się do Anglii. Przez kilka lat (1949–1958) był wykładowcą 
w Akademii w Corsham. Do Polski powrócił w 1958 roku, gdzie objął stanowisko wykładowcy 
na gdańskiej oraz poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
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85
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Morskie Oko – zachód słońca, 
1997 r.

olej, płótno, 75 × 85 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie autorski napis: JAN SZAN-
CENBACH/MORSKIE OKO – ZACHÓD 
SŁOŃCA/1997

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 28 000 – 30 000 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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86
Wanda Paklikowska-Winnicka 
(1914 Lwów – 2001 Pruszków)

Z cyklu biologicznego: Nr 95, 
1962 r.

technika mieszana-collage, płótno, 
120 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Paklikowska-Winnic-
ka/1962

na odwrocie nalepka z odręcznym opisem 
obrazu: autor: Wanda Paklikowska-
-Winnicka/Warszawa, Pl. Zamkowy 1/13 
m.9/N° legitym. Z.P.A.P.=632/nazwa 
obrazu: „Z cyklu biologicznego „ N° 95/
wymiar: 120 × 56/technika: olej (collage) 
rok: 1962

Opisywany:
Wanda Paklikowska-Winnicka, Katalog 
wystawy, Bydgoszcz 1965, poz. 16

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

W 1934 roku ukończyła naukę na wydziale 
Tekstylnym w krakowskiej Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego. Do wybuchu II wojny świa-
towej nauczała rysunku oraz kostiumologii 
w żeńskich szkołach kolejno w Bydgoszczy 
oraz w Przemyślu. W 1944 roku wraz z mę-
żem Aleksandrem Winnickim przeniosła się 
do Lublina, a po wojnie razem zamieszkali 
w Warszawie. W 1947 roku artystka 
obroniła dyplom na Wydziale Malarstwa 
ASP w Warszawie w pracowni Kazimierza 
Tomorowicza, którego była również asystent-
ką. Od tego też czasu rozpoczęła pracę na 
warszawskiej uczelni. Twórczość malarska 
artystki traktowała przede wszystkim 
zagadnienia dotyczące materii. Jej obrazy 
to abstrakcyjne kompozycje o dynamicznym 
ładunku, budowane grubą fakturą. Utrzyma-
ne w wyselekcjonowanej brunatnej palecie 
barw prace stanowiły część całych cykli 
malarskich zatytułowanych m.in.: Figuralny 
z lat 1957–1962, Biologiczny z 1959 roku 
oraz Romantyczny z okresu 1962–1967.
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87
Roman Opałka 
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Kompozycja abstrakcyjna, 1964 r.

olej, deska, 106 × 36 cm
na odwrocie: ROMAN OPAŁKA
oraz pieczęć fundacji Romana Opałki 
potwierdzająca autentyczność pracy

Reprodukowany i opisywany:
Roman Opałka – Album monograficzny, 
Kraków 1996, s. 98;
Opałka – w stronę liczenia, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, 1997, s. 22

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Studia artystyczne odbył na dwóch 
uczelniach: łódzkiej PWSSP w latach 
1949–1950 oraz warszawskiej ASP w okre-
sie 1950–1956. W 1975 roku zamieszkał 
we Francji. Początkowo malował w nurcie 
realizmu, który dość szybko porzucił 
skupiając się na kwestii malarstwa materii. 
W swojej twórczości tworzył całe cykle ma-
larskie oraz graficzne. Do najsłynniejszych 
należą Opisanie świata oraz Obrazy liczone, 
w których artysta poruszał zagadnienie 
przemijania czasu. Podczas malowania 
Opałka nagrywał na taśmie kolejno wypo-
wiadane liczby, które zapisywał na swoich 
płótnach w całych rzędach. Artysta tworzył 
również fakturalne kompozycje budowane 
monochromatyczna barwą. Laureat wielu 
nagród oraz wyróżnień m.in.: Nagrody 
Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida. 
W 2009 roku odebrał Złoty Medal „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”, a w 2011 roku 
prezydent Bronisław Komorowski odznaczył 
go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.
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88
Tadeusz Ciesiulewicz 
(1936 Wilno – 1997 Sopot)

Muza gdańska z błękitnym 
bębenkiem, ok. 1988 r.

olej, płótno, 85 × 100 cm
w l.d. napis: Na inauguracji/„Gdańskiej
Oficyny Sztuki”/z życzeniami sukcesow/
Tad.Ciesiulewicz./Gdańsk 14 czerwca
1988 r.; w p.d.: Muza gdańska/z błękit-
nym bębenkiem

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

Malarz, grafik, projektant plakatów oraz ilustracji książkowych. Studia rozpoczął w gdańskiej 
ASP, w pracowniach prof. Janusza Studnickiego oraz prof. Hanny Żuławskiej. Dyplom uzyskał 
w 1936 roku. Pracował jako nauczyciel w państwowym liceum sztuk plastycznych w Gdyni 
Orłowie. Od 1968 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1977–1980 
sprawował urząd wiceprezesa Okręgu Gdańskiego ZPAP. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
wielu polskich muzeów, jak na przykład w muzeach narodowych w Gdańsku, Warszawie, 
Szczecinie oraz zagranicznych.
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89
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Luksusowi, 2014 r.

akryl, płótno, 50 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: J.Pałucha 2014

W tle widok na Grand Hotel w Sopocie.

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

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pra-
cowni prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława 
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim 
dodatku do Gazety Wyborczej.
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90
Janina Kraupe-Świderska 
(ur. 1921 Sosnowiec)

Portret Tadeusza Kantora, 1975 r.

tusz, papier
52 × 27 cm w świetle passe-partout
sygn. dat. i opisany p. d.: Portret/
Tadeusza/Kantora 1975/J.Kraupe

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

Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. W 1938 roku rozpo-
częła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji kontynuowała je w Kunstgewerbeschule. 
Dyplom z malarstwa uzyskała w 1947 roku, a już rok później dyplom z grafiki. Po ukończeniu 
studiów rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą prowadziła do 1991r. 
(w 1980 roku uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku zwyczajnego). 
W okresie II wojny światowej udzielała się w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora. 
Przynależała do różnych ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 roku do Grupy Krakowskiej. 
Jej obrazy często inspirowane są muzyką i poezją. Ponadto artystka często czerpie inspiracje 
z magii i filozofii Zen. W 1997 roku za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne została 
odznaczona Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, a w 2008 przyznano 
jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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91
Władysław Jackiewicz 
(1924 Podbrodzie k. Wilna) 

Ciało II, 1982 r. 

płótno, olej, 69,3 × 54,5 cm 
opisany na krośnie: Władysław 
Jackiewicz/Ciało II/82 

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.) 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 122

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

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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92
Jan Świtka 
(ur. 1939 Wiśniowa Góra)

W światło lub w mrok…, 1988 r.

olej, ołówek, płótno, 61 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jan Świtka 88.
na odwrocie: JAN ŚWITKA/POZNA-
Ń/W ŚWIATŁO LUB/W MROK…/1988/
OLEJ 61 X 50

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

Studia odbył w PWSSP w Poznaniu w latach 1958-1963, w pracowniach Tadeusza Piotra  
Potworowskiego oraz Zdzisława Kępińskiego, u którego obronił swój dyplom. Zaraz po 
studiach podjął pracę na macierzystej uczelni, na której pracował do 2010 roku. Swoje 
prace artysta prezentuje od 1965 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką. 
Tworzy kompozycje figuratywne, które najczęściej ilustrują codzienne życie ludzi, podpatrzone 
przez artystę. Prace Świtki tworzą całe cykle zatytułowane: Epizody, Tłum-Ulica, Pewnego 
dnia któregoś roku, Gry uliczne, Koziołki. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych; 
miał także blisko kilkadziesiąt wystaw indywidualnych.
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93
Maciej Kozłowski 
(ur. 1976 Wałcz)

Narkoza, 2004 r.

płótno, akryl UV, 170 × 170 cm 
napis na odwrocie: Maciej Kozłowski 
Narkoza/UV 170 × 170

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.) 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 155

W 2001 r. ukończył Wydział Edukacji 
Artystycznej na ASP w Poznaniu pod opieką 
prof. Andrzeja Leśnika oraz prof. Romana 
Kubickiego. W cyklu wielkoformatowych 
obrazów 10–0 ukazał brutalny świat, pełny 
agresji i czyhającego niebezpieczeństwa. 
Wielokrotnie wystawiał, m.in. na wystawach 
Obraz Roku 2001, Obraz Roku 2002, 
Obraz Roku 2003, Supermarket Sztuki 
III w galerii DAP w Warszawie w 2002 r., 
Złudne oczekiwania Kunsthalle Darmstadt 
Niemcy w 2005 r.” oraz indywidualnie. Jest 
zdobywcą Grand Prix miesięcznika „Art & 
Business” w konkursie Obraz Roku 2003.

„Arteon. Magazyn o sztuce” nr 7 (63)/2005, 
okładka i il. s. 23;
A. Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak 
stworzyć regionalną kolekcję „Znaki czasu”?, 
Toruń 2006, il. s. 20;
Obraz życia. Malarstwo polskie od 
1946 roku do dzisiaj, katalog wystawy Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego, oprac. 
D. Stryniak, Gniezno 2007, il. s. 68. 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000
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94
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Złoty fetysz, 1964 r.

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Kobzdej/64 
na odwrocie napis: Aleksander Kobzdej/ 
1964/”Złoty fetysz”100 × 80

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W czasie socrealizmu 
był jednym z czołowych artystów zaakceptowanych przez władze komunistyczne. W końcu, 
jego styl uległ dużej zmianie. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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95
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Kompozycja

olej, płótno, 110 × 119 cm 
niesygnowany 
na odwrocie kartka z oświadczeniem 
autorstwa artystki

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 150 000 – 170 00 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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96
Antoni Kowalski 
(ur. 1957)

Modlitwa dla Ciebie, 2001 r.

olej, płótno; 97 × 130 cm 
sygn. i dat. l. d.: ANTONI KOWALSKI 01 
na odwrocie napis p. g.: ANTONI 
KOWALSKI / „MODLITWA DLA CIEBIE” / 
OLEJ 2001 97 X 130 cm 

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

Po ukończeniu nauk w Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, swoje studia artystyczne 
kontynuował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a dokładnie w ka-
towickiej filii tego wydziału. W 1982 roku uzyskał dyplom wraz z medalem w Pracowni 
Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury i Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Dudy-
-Gracza. Początkowo zajmował się rysunkiem satyrycznym. Na polu tej sztuki odniósł swój 
pierwszy sukces zdobywając nagrodę w 1979 roku na katowickim Ogólnopolskim Biennale 
Rysunku Studenckiego. Również zajmował się malarstwem; tworzył całe cykle tematyczne 
m.in. w latach 1982-86 Całuny, 1986-88 Chwile, czy Modlitwy, które artysta tworzy od 
1988 roku. W latach 1994-2000 był wykładowcą w warszawskiej Europejskiej Akademii 
Sztuk. i Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Dudy-Gracza w 1982 roku. W latach 1994-2000 
wykładowca. Kowalski może pochwalić się całym szeregiem wystaw indywidualnych zarówno 
polskich jak i zagranicznych. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych. Obecnie 
mieszka i pracuje w Katowicach.
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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.

97
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Portret rudowłosej z dudkiem 
i sową, 1985 r.

olej, płótno, 55,5 × 46,5 cm
sygn. i opisany na odwrocie:  
K. Mikulski, Kraków 85
poniżej autorska dedykacja: Kochanej 
siostrze Zosi, B. (alzak)

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 65 000 – 75 000 zł
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98
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Gdańsk A, 1989 r.

akwaforta, miedzioryt, papier, 
43 × 33 cm (odcisk płyty), arkusz: 
53,5 × 42 cm
sygn. p. d.: Ryszard Stryjec Gdańsk 
1989 r. oraz opisany l. d.: Gdańsk A, 
pośrodku akwaforta sztych aut.

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

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, 
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się 
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach 
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często 
typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.



93AUKCJA Dzieł sztUKi | 29 listopada 2014

99
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

szkic do Porwania Europy

pastel, papier, 44 × 29,7 cm (wymiar 
arkusza)
na odwrocie pieczęć „Z rysunków 
Franciszka Starowieyskiego” oraz podpis: 
potwierdzam autentyczność |T.Starowiey-
ska |Warszawa 2.9.2013

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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100
Maciej Lachur 
(1927 Zagórze –  
2007 Otwock)

Rudowłosa, 1971 r.

olej, płótno, 
81,5 × 50,5 cm 
sygn. l. d.: M.LACHUR 
na odwrocie opisany: 
1971/KRAKÓW

cena wywoławcza: 
12 000 zł
estymacja: 
18 000 – 20 000 zł
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Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1952 roku przynależał do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem 
był jego brat Zdzisław. Zajmował się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był 
znakomitym portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum Okręgowym 
w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

101
Maciej Lachur 
(1927 Zagórze –  
2007 Otwock)

Rabin, 1970 r. 

olej, płótno, 
81 × 61 cm 
sygn. i dat. l. d.: 
M.LACHUR 1970
na odwrocie opisany: 
MACIEJ/ LACHUR/ 
1970/ 81-61/ OLEJ 
PŁÓTNO/ RABIN

cena wywoławcza: 
12 000 zł
estymacja: 
18 000 – 20 000 zł
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102
Jan Młodożeniec 
(1929 Warszawa – 2000 tamże) 

Dziewczyna 

gwasz, tektura, 40,5 × 30 cm w świetle 
passe-partout
sygn. wzdłuż prawej krawędzi: JAN 
MŁODOŻENIEC 

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

103
Jan Młodożeniec 
(1929 Warszawa – 2000 tamże) 

Ikar 

gwasz, tektura, 37 X 26,5 w świetle 
passe-partout
sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: JAN 
MŁODOŻENIEC

cena wywoławcza: 1 300 zł 
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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104
Jan Młodożeniec 
(1929 Warszawa – 2000 tamże) 

Fado

gwasz, tektura, 55 × 40 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: JAN MŁODOŻENIEC 

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich 
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty 
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty 
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy 
w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: Dawno 
temu w Ameryce, Ojciec chrzestny, Gremliny Rozrabiają, Wielki Gatsby.
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105
Witold Pałka 
(ur. 1928 Mała Dąbrówka)

Ptaki w klatce, 1969 r.

olej, płótno, 81 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Pałka W.69
na odwrocie nalepka z BWA z Katowic 
z tytułem pracy

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Studiował w Krakowie w ASP, na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli: Eugeniusz 
Eibisch, Jerzy Fedkowicz oraz Wacław Taranczewski. Dyplom obronił w 1953 roku. W latach 
1965–67 przynależał do Grupy Arkat. Figuralne kompozycje artysty to energetyczne, budowa-
ne żywo pulsującą barwą, przedstawiające sceny w kawiarniach, na bankietach, koncertach, 
pokazach mody czy atelier artystów. Bohaterami tych przedstawień są grupy dystyngowanie 
ubranych postaci. Obok tych barwnych scen artysta malował już w stonowanej kolorystyce 
sceny z kopalń. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis. Obrazy artysty znajdują 
się w zbiorach polskich muzeów, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w warszawskiej 
Zachęcie, a także w wielu prywatnych zbiorach zarówno polskich jak i zagranicznych.
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106
Kazimierz Ostrowski 
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja, 1982 r.

technika mieszana, papier, 86 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: K.OSTROWSKI/1982

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 
rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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107
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Portret Mai E.

olej, płótno, 45 × 37,5 cm
sygn. na krośnie: JŻ

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Wystawiany i reprodukowany:
Marek i Jacek Żuławscy. Malarstwo, 
rysunek, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Gdańsk 2002, str. 142

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

W 1927 roku rozpoczął naukę w krakowskiej ASP w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie 
studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Kowarskiego i Pękalskiego. 
Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się także żeglarstwem. Poznał w tym 
czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę. Razem ze swoim stryjecznym 
bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał prace na warszawskich salonach 
Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na studia do paryskiej filii ASP, gdzie 
studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę Jasieńską. W 1938 roku powrócili 
razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek pracował jako nauczyciel reklamy w liceum 
handlowym. Na początku II Wojny Światowej wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji 
pracował jako malarz pokojowy, introligator i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów 
wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku 
z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. 
Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię malarstwa architektonicznego oraz 
pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został mianowany na głównego projektanta 
malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego 
kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, 
Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny malarstwa sztalugowego były prezentowane 
na wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po 
przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy, gdzie wykonał projekty serii tkanin dla 
przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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108
Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Jazz, lata 1989-90

akryl, płótno, 116 × 89 cm
sygn. l. d.: K.Śramkiewicz

na odwrocie autorska nalepka 
z wymiarami i tytułem pracy

W jednym szczególnym wypadku 
inspiracja mojej twórczości nie wy-
wodzi się ze z sytuacji wizualnych. 
Jest nią muzyka, która jest dla mnie 
niezwykle ważkim i frapującym 
przeżyciem nie tylko z powodu jej 
zmysłowej urody brzmieniowej, ale 
także dlatego, że zachwyca mnie 
jako zjawisko wyjątkowo celnego 
języka, który ludzkość stworzyła, 
by móc nim jak żadnym innym 
mówić o wielce intymnych i ważkich 
sprawach człowieczych. I właśnie 
fascynacja tą jej cechą wytwo-
rzyła we mnie stan konieczności 
włączenia muzyki w obszar mego 
twórczego działania. Używam co 
prawda dla zbudowania obrazu 
tej fascynacji określonych sytuacji 
wizualnych z zakresu muzykowania, 
chciałbym jednak by umiały one 
być tylko symbolami uosabiającymi 
ogólniejsze, nadrzędne wartości 
muzyki.    

Kazimierz Śramkiewicz w: 
Kazimierz Śramkiewicz, Ocalić od 

zapomnienia, katalog wystawy, 
Gdańsk 2010, s. 7. 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom artysty 
malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 
1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem Katedry Malarstwa 
i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 1939 roku prezentował 
swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział w ponad 250 wystawach zbiorowych 
w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, 
zachowując jednak czytelność motywu, a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe 
natury, widoki portów i koncerty jazzowe.



102 sopocki dom aukcyjny

109
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Kompozycja – 7 VI 60

akwarela, papier, 21,7 × 29,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: 7.VI.60 poniżej: ugier jasny, 
umbra naturalna, umbra palona, sienna/
palona, kadm żółty, ultramaryna

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Sta-
nowisko profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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110
Henryk Stażewski 
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja, 1976 r.

serigrafia, papier, 43,8 × 43,8 (wymiar 
odbitki), 65 × 50 cm (wymiar arkusza)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: H. Stażewski 
1976
oraz napis l. d.: EA 10/20

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 4 000 – 5 00 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi.
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111
Włodzimierz Pawlak 
(ur. 1957 Korytów k. Żyrardowa) 

Obraz warstwowy, 2009 r. 

olej, płótno, 40 × 60 cm 
napis na odwrocie: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK/OBRAZ WARSTWO-
WY/40 × 60/2009 

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.) 
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 148

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Artysta studiował malarstwo w latach 1980–85 na ASP w Warszawie. Jego wykładowcą 
był m.in. Ryszard Winiarski. Wraz z artystami Pawłem Kowalewskim, Ryszardem Grzybem 
i Jarosławem Modzelewskim, założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści działający na przełomie 
lat 80. i 90. organizowali akcje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie 
wobec rzeczywistości. Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. stworzył dwa 
cykle: „świnie” i „Muchy” (będące kolażami). Oba cykle miały być odzwierciedleniem emocji 
i nastrojów społecznych w ówczesnej Polsce. Po zrobieniu dyplomu w pracowni prof. Raj-
munda Ziemskiego, pozostał na uczelni i pod opieką Łukasza Korolkiewicza pracował jak 
asystent-stażysta. Cykl dyplomowy natomiast składał się z obrazów, które artysta miał na 
oczach komisji dopiero zamalować. Gest ten, miał symbolizować solidarność z anonimowymi 
twórcami, którzy na co dzień malują polityczne hasła w przestrzeni miejskiej. W następnych 
pracach, Pawlak inspirował się takimi artystami jak: Kazimierz Malewicz, Władysław Strze-
miński. Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest upływający czas 
i refleksja, jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia w ogóle. W pracach tych, 
Pawlak nawiązuje do tradycji konstruktywistycznych.
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112
Alfred Lenica 
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Erotyk 18, 1966 r.

gwasz, papier, 29 × 39 cm w świetle 
passe-partout
sygn. u dołu: Lenica
na odwrocie napis: ALenica/1966/
Erotyk 18

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

Studia malarskie rozpoczął w poznańskich pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra 
Kubowicza w latach 1925–28. Swoje prace po raz pierwszy pokazał szerszej publiczności 
jeszcze w 1925 r. Od 1947 roku przynależał do poznańskiej Grupy 4F + R, której był 
również współzałożycielem. Był również członkiem Grupy Krakowskiej; działał także z galerią 
Zapiecek. W swej malarskiej twórczości artysta początkowo skupiał się ma kompozycjach 
figuratywnych nawiązujących do zdobyczy kubizmu, następnie kierował się ku tendencjom 
surrealistycznym. Po wojnie tworzył w narzuconej, socrealistycznej stylistyce. W końcu lat 
50-tych artysta wytworzył swój indywidualny, dynamiczny styl artystyczny, łączący w sobie 
elementy surrealizmu, informelu, taszyzmu oraz drippingu. Prace artysty były pokazywane 
na wielu zbiorowych oraz indywidulanych wystawach.
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113
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Szkic do obrazu z cyklu 
Mrowisko, 1986 r.

technika mieszana, ołówek, offset podma-
lowany (?) papier, 52 × 67 cm
sygn. i dat. p. d.: 86/Szajna

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

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 
20 wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był przetrzymywany w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerie z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym 
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągniecia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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Zdzisław Cyankiewicz 
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Kompozycja, 1949 r.

akwarela, gwasz, papier, 61 × 46,5 cm 
w świetle passe partout
sygn. i dat. l. d.: Cyan 49

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

Malarz, rzeźbiarz, ceramik, absolwent, a później wykładowca na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Fascynował go polski folklor. W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
dołączył do środowiska Ecole de Paris i zaczął czerpać artystyczne inspiracje z twórczości 
Matisse’a i Cézzane’a. Pierwsze większe sukcesy na wystawach paryskich przypadły na lata 
50-te, wtedy też nastąpiła ostatnia znacząca zmiana stylowa w jego twórczości. Wśród jego 
prac znaleźć można zarówno obrazy, rzeźby, przedmioty ceramiczne, kolaże jak i malunki 
ścienne wykonane z wykorzystaniem programowania elektronicznego oraz wielkoformatowe 
instalacje ze stali i pleksi.
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Halina Eysymont 
(ur. 1932 Kosów Poleski)

Idole, 1963 r.

olej, płótno, 97 × 73 cm
sygn. i dat. u dołu: HALINA 
EYSYMONT 63
na odwrocie na płótnie ołówkiem: „Idole” 
/ 97 × 73

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 17 000 zł

Studia odbyła na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach Józefa Czajkowskiego 
i Aleksandra Kobzdeja. Dyplom obroniła w 1958 roku. Żona artysty Janusza Eysmonta. 
W latach 60-tych współzałożycielka oraz członkini grupy Rekonesans. W pierwszej fazie 
swojej twórczości uprawiała malarstwo sztalugowe, w którym poruszała zagadnienie materii 
i abstrakcji. Często w swoich obrazach wykorzystuje motyw pejzażu. Brała udział w wysta-
wach zbiorowych polskich i zagranicznych. Jej prace należą do zbiorów muzealnych m.in: 
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
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Janusz Eysymont 
(1930 Lwów – 1991 Warszawa)

Biały prześwit, 1991 r. 

olej, płótno, 130 × 89 cm 
sygn. i dat. l. d.: Janusz Eysymont 91
na odwrocie (na płótnie): Janusz 
Eysymont / „Biały prześwit” olej, 
89 × 130

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 19 000 zł

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów 
Stanisława Czajkowskiego oraz Aleksandra Kobzdeja. Dyplom obronił w 1957 r. Współzałoży-
ciel oraz członek grupy „Rekonesans”. Od 1964 roku przynależał do Okręgu Warszawskiego 
Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej artystycznej twórczości początkowo inspirował 
się sztucą informelu, potem pop-artem. Następnie uprawiał malarstwo gestu, koloryzm 
abstrakcyjny oraz abstrakcję geometryczną i to właśnie w stylu abstrakcyjnym tworzył 
swoje dzieła do końca życia. W 1971 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej 
im. C.K. Norwida.
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Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1997 r.

olej, płyta pilśniowa, 133 × 98 cm
sygn. i dat. na odwrocie: TŃ/
BEKSIŃSKI/1997

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe 
do Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wysta-
wiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 r. w Poznaniu)

Opłakiwanie, 1979 r.

olej, płótno, 202 × 148 cm

Reprodukowany i opisywany:
Kiejstut Bereźnicki – pięćdziesiąt lat pracy 
twórczej. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
2008, poz. 100

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 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.



  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy 
zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku 
zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zle-
cenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje 
obiektu.

  8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

TABELA POSTąPIEń:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 zł 

1 000 – 2 000 100 zł

2 000 – 5 000 200 zł

5 000 – 10 000 500 zł

od 10 000 1 000 zł

REGUL AMIN AUKCJ I
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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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby sda nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  Nip (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

sda gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu 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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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 możli-
wości 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez dom aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               imię i nazwisko                                                                        data, podpis
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WARSZAWA, UL. NOWY SWIAT 54/56

AukcjA WidokoW WArszAWy  
orAz MAp polski centrAlnej 

 

 



Zestaw na biurko, Anglia, XIX/XX w.
metal srebrzony, szer. 32 cm
cena wywoławcza: 450 zł
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GDAńSK, DŁUGA 2/3

TEL. (58) 301 05 54

AUKCJA VARIA (4)
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KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 45

TEL. (12) 429 12 17

AUKCJA ŚwIąTECZNA

 

 

Bransoletka, Francja, XIX wiek
złoto pr. ok. 0,750, masa 48.88 g 
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA  
RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 

 

Bransoletka, Francja, XIX wiek
złoto pr. ok. 0,750, masa 48.88 g 

Waza pałacowa, Miśnia, 1880 r.
wys. 68 cm



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

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

KRAKÓw
SALON SZTUKI 
DAwNEJ
Rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY w POLSCE:

    

redakcja katalogu: Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda, Roman Nielubszyc 

    

opracowanie: Dilan Abdulla, Małgorzata Kudelska, Dorota Kulawczuk, Anna Masztalerz-Gajda, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

    

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz  

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka  www.artdruk.com

Indeks artystów
 
APSHOVEN THOMAS VAN  44
ARTYSTA NIEZNANY Portret Starca  43
AXENTOWICZ TEODOR  4, 6
BARANOWSKI HENRYK  66, 67, 70, 72
BEKSIńSKI ZDZISŁAW  117
BEREZOWSKA MAJA  54, 55
BEREźNICKI KIEJSTUT  118
BLOND MAURYCY  39
BOROWSKI MAREK  218
BOROWSKI WIESŁAW  82, 83
BOZNAńSKA OLGA  10
BUKOWSKI ROMUALD  219
CIESIULEWICZ TADEUSZ  88
CYANKIEWICZ ZDZISŁAW  114
CYBIS JAN  37
CZAJKOWSKI STANISŁAW  41
CZAPSKI JÓZEF  50, 51, 52, 53
CZYCHOWSKI MIECZYSŁAW  209
DEMBSKI WIESŁAW  219
ERB ERNO  17
EYSYMONT HALINA  115
EYSYMONT JANUSZ  116
FEDKOWICZ JERZY  45
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  109
GARBOLIńSKI WIESŁAW  78
GOTTLIEB LEOPOLD  13, 38
GÓRA JAN  219
GÓRSKA KRYSTYNA  219
GÓRSKI STANISŁAW  30
GROMAIRE MARCEL  35
GROTT TEODOR  1
GWOZDECKI GUSTAW  12
HAMBüCHEN WILHELM  42
HANEMANN MAX  27
HARDERS JOHANNES  33
HOFMAN WLASTIMIL  7, 8 
JACKIEWICZ WŁADYSŁAW 91

 
JANOTA ANDRZEJ  207
JAROCKI WŁADYSŁAW  5
JüNGST ANNA  219
KAŁęDKIEWICZ ZDZISŁAW  201, 202,  
 203, 204
KANELBA RAJMUND  40
KARPIńSKI ALFONS  9
KISLING MOJŻESZ  56
KOBZDEJ ALEKSANDER 94
KONONOWICZ ZENON  60
KORALEWICZ-WOJCIESZEK HANNA 214
KOSSAK JERZY  19, 21, 22, 25
KOSSAK KAROL  23, 24 
KOSSAK WOJCIECH  20
KOWALSKI ANTONI  96
KOZŁOWSKI MACIEJ  93
KRAJEWSKA HELENA  71
KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA  90
KRECHOWICZ MONIKA  213
LACHUR MACIEJ  100, 101
LAM WŁADYSŁAW  208
LENICA ALFRED  112
ŁAJMING WŁODZIMIERZ  206
ŁAKOMIAK JÓZEF  211, 212
MACIEJEWSKI ZBYSŁAW  81
MAKOWSKI TADEUSZ  36
MALCZEWSKI JACEK  3
MąDRAWSKI HENRYK  210, 219
MENKES ZYGMUNT  11
MICHAŁOWSKI STANISŁAW  215, 216
MIęDZYBŁOCKI ADAM  64, 65
MIKULSKI KAZIMIERZ  97
MŁODOŻENIEC JAN  102, 103, 104
MOKWA MARIAN  69
NEHRING MACIEJ  79, 80
NEUMANN ABRAHAM  31, 32
NIESIOŁOWSKI TYMON  57

 

OKOŁÓW LECH  217

OLSZEWSKI MIECZYSŁAW  205

OPAŁKA ROMAN  87

OSTROGÓRSKI JERZY  219

OSTROWSKI KAZIMIERZ  74, 106

PAKLIKOWSKA-WINNICKA WANDA  86

PAŁKA WITOLD  105

PAŁUCHA JACEK  89

PASZKOWSKI CEZARY  219

PAWLAK WŁODZIMIERZ  111

PąGOWSKA TERESA  95

PODSADECKI KAZIMIERZ  62, 63

POTWOROWSKI TADEUSZ PIOTR  84

PRZEBINDOWSKI ZDZISŁAW  46, 47

SADOWSKI ANDRZEJ ADAM  77

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  99

STAŻEWSKI HENRYK  110

STRYJEC RYSZARD  98, 219

SUCHANEK ANTONI  68, 73

SZAJNA JÓZEF  113

SZANCENBACH JAN  61, 85

SZEWCZENKO KONSTANTY  48

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  108

ŚWITKA JAN  92

TERLECKI ALFRED  26

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  15, 16, 18, 58

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  14

WOJNARSKI JAN  28, 29

WYCZÓŁKOWSKI LEON  2

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  49

ZABŁOCKI JERZY  75, 76

ZAWADOWSKI WACŁAW  59

ŻABOKLICKI WACŁAW  34

ŻUKOWSKI STANISŁAW  219

ŻUŁAWSKI JACEK  107



24 STYCZNIA (SOBOTA) 2015 r., godz. 17.00

GDAŃSK, DŁUGA 2/3

TeL. (58) 301 05 54

AUKCJA prAC nA pApIErZE

 

 

Józef Mehoffer, Portret dziewczyny, węgiel, papier, 41 x 26,5 cm w świetle oprawy



43 AukcjA Młodej Sztuki • 29 liStopAdA (SoBotA) • Godz. 19.00
Sopot • Sopocki doM Aukcyjny • Boh. Monte cASSino 43
tel: (58) 551 22 89, 603 890 001 • e-MAil: Modern@SdA.pl

WSzyStkie ceny WyWołAWcze 500 zł

WyStAWA przedAukcyjnA od 15 liStopAdA

młodasztuka

radosław Sowiak, Sen o Kazimierzu M., 2014, relief, akryl, płyta pilśniowa, 100 × 100 cm, sygnowany, datowany i opisany na odwrocie
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