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poz. 12. wojciech Kossak (1856–1942), 
Portret damy na schodach, 
olej, płótno, 126 x 85 cm, sygn. i dat. l.d.: wojciech Kossak
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1
Aleksander Kotsis
(1836 Ludwinów, k.Krakowa – 
1877 Podgórze, k.Krakowa)

Portret mężczyzny, 1863 r.

olej, papier naklejony na tekturę, 
53 × 42 cm, sygn. i dat. p.d.: AK 1863

Opinia:
– Ireny Balowej z 2012 r.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

Uczył się rysunku i malarstwa w krakowskiej SSP pod kierunkiem Wojciecha Kornelego Stat-
tlera, Władysława Łuszczkiewicza i Aleksandra Płonczyńskiego. W 1857 roku zadebiutował 
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym zresztą często wystawiał 
swoje prace w następnych latach. Dzięki uzyskanemu stypendium rządowemu w 1860 roku, 
wyjechał na dalsze artystyczne studia do Wiednia. W 1862 roku powrócił do Krakowa. Tutaj 
związał się z ruchem patriotycznym młodzieży, skupionym wokół pracowni rzeźbiarskiej Parysa 
Filippiego. Od tego czasu sporo podróżował odwiedzając m.in. Paryż i Monachium. Zmarł 
przedwcześnie na nieuleczalną chorobę mózgu. Kotsis w swojej malarskiej twórczości malował 
przede wszystkim sceny rodzajowe związane z życiem wsi krakowskich i podhalańskich. 
W jego dorobku artystycznym nie brakuje również licznych portretów starych górali i Żydów. 
Malował również pejzaże tatrzańskie. Jego kompozycje odznaczają się przejrzystymi układami, 
a wykorzystywana ciemna kolorystyka i perfekcyjne operowanie światłocieniem znamionowały 
nawiązanie artysty do dzieł holenderskich dawnych mistrzów. Prace Kotsisa były wielokrotnie 
wystawiane w kraju i za granicą m.in. w Warszawie, Wiedniu i Lwowie.

„Obraz przedstawia głowę starego mężczyzny u ujęciu do ramion; głowa okolona 
pofalowanymi siwymi włosami i gęstą siwą brodą zasłaniającą szyję; twarz zbolała, 
oczy podkrążone, wzrok skierowany lekko ku górze, na ramionach narzucony płaszcz 
z ciemnym kołnierzem, pod nim czerwona koszula. Tło neutralne. Obraz ma charakter 
studium, jest jednym z wielu portretów malowanych przez Aleksandra Kotsisa, którego 
dorobek liczy ponad 350 obrazów-portretów, pejzaży i kompozycji”.

Fragment ekspertyzy Ireny Bal z 2012 r.
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czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP 
w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem 
wojciecha Kornelego Stattlera oraz władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce 
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium 
w akademii Sztuk Pięknych. Studia w wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, 
z powodu niezadowolenia z uwag profesora christiana rubena dotyczących jego pracy. 
Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stań-
czyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania styczniowego, 
w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję 
jako jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w europie. w latach 
1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. w tym czasie za swoje prace otrzymywał złote 
medale na Salonach Paryskich. w 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do 
Pragi, Budapesztu, włoch. w następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły kolejne 
wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych lat świetności ojczyzny 
– Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski 
pod wiedniem 1883 r. często na swój sposób interpretował karty historii. dzieła artysty 
odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym intensywną barwą. 
z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami, 
Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówn oferowany obraz przedstawia 
postać kobiety ujętej w popiersiu na tle pejzażu. Jej twarz z oczami utkwionymi w dali, 
ułożone z gracją dłonie, suknia nawiązująca do stroju starożytnego są elementami tchnącymi 
romantycznym rozmarzeniem, charakterystycznym dla modelek z tej epoki, a typowa dla 
klasycyzmu idealizacja nie odebiera portretowanej nic z jej indywidualności. o historyczne 
postaci, jak i rodzinę artysty. w jego twórczości pojawiają się również, choć już znacznie 
rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. artysta pozostawił po sobie wiele rysunków i szkiców. 
w 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Matejko 
przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. académie des Beaux-
-arts, Instytutu Francuskiego, akademii rafaelowskiej, berlińskiej akademii Sztuki, oraz 
Künstlersgenossenschaft w wiedniu. 

2
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Zygmunt Stary i Barbara 
Zapolya?, ok. 1860 r.

ołówek, papier, 29,5 × 23,5 cm, 
sygn. l.d.: JM

opinie:
–  Małgorzaty Buyko (kustosz domu 

Matejki) z 2021 r.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

„(…) Sądząc po sposobie rysowania jest to wczesna praca artysty z czasów nauki w Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie (1852–1858) i można traktować ją jako jeden z wielu przykładów 
początkowych dowodów zainteresowania Matejki przeszłością. Tego rodzaju szkice Matejko 
wykonywał przez całe życie. Stanowiły one źródło wiedzy historycznej i były rodzajem 
podręcznika nazwanego Skarbczykiem, często mylnie kojarzonym z tylko jednym obiektem, 
mimo że było tych szkicowników wiele. (…) Poszukując analogii do opisywanego rysunku 
wśród wczesnych prac Matejki można zauważyć wyraźne podobieństwo do postaci zygmunta 
Starego w szkicu z Muzeum Narodowego w warszawie (jeden z bardzo wczesnych pomysłów 
do Hołdu Pruskiego znacznie różniący się od wersji ostatecznej z 1881 r.) Posuwając się 
dalej w domysłach, w postaci kobiecej można doszukiwać się osoby Barbary zapolyi, 
w l. 1512–1515 pierwszej żony zygmunta Starego”. 
 Fragment z ekspertyzy Małgorzaty Buyko wieloletniej kustosz domu Matejki MNK
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oferowany obraz przedstawia postać kobiety ujętej w popiersiu na tle pejzażu. Jej twarz 
z oczami utkwionymi w dali, ułożone z gracją dłonie, suknia nawiązująca do stroju staro-
żytnego są elementami tchnącymi romantycznym rozmarzeniem, charakterystycznym dla 
modelek z tej epoki, a typowa dla klasycyzmu idealizacja nie odebiera portretowanej nic 
z jej indywidualności.

3
Jan Nepomucen Lewicki
(1795–1871)

Portret kobiety

olej, płótno dublowane, 82,5 × 65,5 cm

opinie:
–  konserwatorska renaty Lisowskiej 

z 2021 r.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

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

rysownik, rytownik i fotograf. odebrał wykształcenie w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
gdzie rysunku uczył go Józef Brodowski. edukację kontynuował w warszawie, gdzie poznawał 
tajniki rytownictwa. Później wyjechał do wiednia, aby doskonalić się w sztycharstwie. 
wróciwszy do kraju, rozpoczął działalność wydawniczą, jednak czynny udział w powstaniu 
listopadowym zmusił go do wyjazdu do Francji. Podejmował różne prace, m.in. w wojskowym 
instytucie kartograficznym. równocześnie uczestniczył w polskim życiu emigracyjnym, 
wiążąc się z frakcją lewicy. Lewicki był nie tylko zdolnym artystą, ale też utalentowanym 
technologiem – w litografii udoskonalił metodę trawienia kwasem rysunku na kamieniu, co 
wykorzystywał, tworząc mapy. Jako kartograf został zatrudniony w Portugalii, gdzie za swoje 
zasługi odznaczono go najwyższym wojskowym orderem. w latach 60. pozwolono mu na 
powrót do kraju, gdzie objął kierownictwo drzeworytni „Tygodnika Ilustrowanego”. Nie tylko 
sprawował tu nadzór nad szatą artystyczną pisma, ale też publikował swoje prace głównie 
o tematyce starożytniczej. Na początku lat 60. w gmachu resursy obywatelskiej Lewicki 
założył zakład fotograficzny. Pobyt artysty nad wisłą nie trwał jednak długo – z powodu 
dostarczania powstańcom styczniowym map musiał znowu uciekać do Paryża. Tutaj zmarł 
i został pochowany na cmentarzu Montparnasse. Lewicki jest znany przede wszystkim 
z bogatej i różnorodnej twórczości ilustratorskiej zarówno prasowej, jak i książkowej (ilustrował 
np. pamiętniki Jana chryzostoma Paska czy bajki Jerzego Jachowicza). Prezentowane płótno 
jest rzadkością na rynku antykwarycznym, jako że artysta był do tej pory znany wyłącznie 
z twórczości graficznej.



12 sopocki dom aukcyjny

v

4
Piotr Michałowski 
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce) 

Huzar, ok. 1850–55 

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 42 × 31 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 100 000 – 140 000 zł

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

Mistrzowsko opanowany motyw jeźdźca na koniu, samotnie idącego, galopującego albo wspiętego lub stojącego przewija się przez całą 
artystyczną twórczość Piotra Michałowskiego. Od konnych portretów znajomych, poprzez zapoczątkowany w Paryżu cykl Kirasjerów, 
konne wizerunki dawnych rycerzy, huzarów, kawalerzystów czy wizerunki jadącego konno Napoleona, aż po cykl hetmański, który artysta 
zamierzał malować do wawelskich komnat. W swoich hippicznych ujęciach Michałowski inspirował się do dawnymi tradycjami malarskimi, 
w szczególności twórczością van Dycka czy Velazqueza. Prezentowana w katalogu akwarela została namalowana przez Michałowskiego 
w ostatnim okresie jego życia, między 1850 a 1855 rokiem, kiedy to przebywał już na stałe w Krakowie, sprawując urzędnicze funkcje.

„W ciągu bardzo krótkiego czasu Piotr Michałowski uzyskał niezwykłą biegłość w ramach obranego gatunku, stając się cenionym specjalistą 
w wąskiej specjalności akwarelowych scen (…). Jego ówczesne niewielkie dziełka charakteryzują się swobodną, wyraźnie kierunkową 
kompozycją, perfekcyjnym rysunkiem i delikatną gamą. Barw. Stopień wykończenia jest zróżnicowany, od precyzyjnie, choć w pełni po 
malarsku oddanych szczegółów pierwszego planu, po rozpływające się w barwnej mgle tło. (…) Szczegółowe badania potwierdziły informacje 
przekazane przez córkę artysty, Celinę Michałowską na temat znacznych cen, jakie uzyskiwały akwarele jej ojca, wahających się od 150 
do 550 franków." J. K. Ostrowski, „Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska droga Piotra Michałowskiego.”, [w:] A. Zeńczak, 
„Piotr Michałowski 1800–1855”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000, s. 22.

Przedstawiona postać huzara w austriackim umundurowaniu przywodzi skojarzenia z inną pracą Piotra Michałowskiego „Huzar” wykonaną 
piórkiem znajdującą się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (nr inw. Rys. Pol. 1957). [w:] „Piotr Michałowski 1800–1855”, 
Wystawa dzieł artysty w dwusetna rocznicę urodzin, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2000, s. 308, kat. 309 

Huzar
pióro, papier, 29,5 x 19,8 cm, 
w zbiorach MN w Warszawie
źródło: Piotr Michałowski 1800 – 
1855, [kat. wystawy]., MN Kraków, 
2000, s. 308
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5
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 radom)

Kozak jadący przez step, 1864 r.

akwarela, papier, 12,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: J.B./1864 r.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

wystawiany:
– Muzeum Narodowe w warszawie, 
Józef Brandt 1841–1915, 22 czerwca 
2018–30 września 2018

reprodukowany:
–  katalog wystawy Józef Brandt 

1841–1915, red. Naukowa ewa Micke 
– Broniarek, tom 3, Muzeum Narodowe 
w warszawie, warszawa 2018, s. 42

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 250 000 – 350 000 zł

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



6
Paweł Merwart
(1855 Marianówka – 1902 Saint-Pierre)

Portret damy z pieskiem, 1894 r.

olej, deska; 37,6 × 46 cm, sygn. i dat. 
p. g.: PaUL MerwarT./1894

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

Szkołę średnią ukończył we Lwowie, gdzie rozpoczął też studia techniczne, kontynuowane na-
stępnie w Grazu. raniony w pojedynku, wyjechał na rekonwalescencję do włoch i tam podjął 
decyzję poświęcenia się sztuce. Studia malarskie rozpocząć miał w wiedniu, później podobno 
uczył się w Grazu, Monachium i düsseldorfie. w latach 1877–1884 kształcił się w École 
des Beaux-arts w Paryżu, m.in. u Henri Lehmana i Isidore’a a. Pilsa. od 1882 pracował dla 
pisma „Le Monde Illustré” i – jako ilustrator-korespondent – wyjechał do rosji i austro-węgier. 
Podczas tej podróży był także w Galicji; m.in. we Lwowie, Przemyślu, Kołomyi, w Tatrach 
i Karpatach. około 1884 przyjął obywatelstwo francuskie, zamieszkał na stałe w Paryżu, rów-
nocześnie stale uczestnicząc w życiu francuskiej Polonii. w 1878 wziął udział w Powszechnej 
wystawie w Paryżu, a w 1879 debiutował na oficjalnym Salonie, gdzie odtąd niemal corocznie 
wystawiał, zyskując renomę wziętego malarza i portrecisty. Swoje prace stale przesyłał także 
na wystawy w Polsce – do Lwowa, Krakowa, warszawy. w 1896 został mianowany malarzem 
departamentu kolonii, zapewne dzięki protekcji brata emila, gubernatora francuskich teryto-
riów zamorskich. Podróżował, m.in. na wyspy Kanaryjskie, do Senegalu, Sudanu, Konga, 
Tunezji, Mauretanii, Somalii. w kwietniu 1902 wypłynął na Martynikę jako członek rządowej 
komisji badającej wulkan Montagne Pelée. zginął podczas jego wybuchu, 8 maja 1902. 
Był artystą wszechstronnym – malował olejno, akwarelą, pastelami, zajmował się grafiką 
i techniką fresku, był doskonałym rysownikiem i ilustratorem. Tematyka jego prac obejmowała, 
m.in. sceny biblijne, sceny inspirowane literaturą, portrety znanych osobistości (Helena 
Modrzejewska w roli Marii Stuart) i pięknych kobiet (tzw. galeria piękności), sceny rodzajowe 
i wreszcie obrazy o motywach egzotycznych, malowane podczas licznych podróży.
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7
Józef Brodowski
(1828 warszawa – 1900 tamże)

Juliusz Kossak 
(1824 Nowy wiśnicz – 
1899 Kraków)

Juliusz Kossak jako Jan III 
Sobieski, ok. 1860–1880 r.

akwarela, papier, 48,7 × 44,7 cm, 
sygn. monogramem p.d.: JB, na 
odwrocie obrazu odręczna adnotacja 
zapisana ołówkiem: Józef Brodow-
ski 2.71/(Malował z Juliuszem 
Kossakiem/wspólnie)/ur. 1828/
Studia w Petersburg pod kier. wil-
lewalde? Paryż u H.Verneta/Uczeń 
Hadziewicza i Suchodolskiego.

opinie:
dr Mariusza Klareckiego z 2018 r.

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

Syn malarza antoniego, w latach 1844-1851 uczył się pod kierunkiem rafała Hadziewicza 
w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. duży wpływ miał na niego także Jan Feliks Piwar-
ski, profesor rysunku i malarstwa pejzażowego, propagujący malarskie studia w plenerze. 
Brodowski wraz z grupą przyjaciół - młodych artystów przejętych ideą stworzenia „sztuki 
narodowej” - odbywał „podróże piechotne” po kraju, malował i rysował z natury. Przez 
pewien czas, pracował także u Januarego Suchodolskiego. w roku 1853 uzyskał stypendium 
i razem z wojciechem Gersonem wyjechał do Petersburga na dalsze studia w tamtejszej 
akademii Sztuk Pięknych. Tu jego nauczycielem był batalista Bogdan willewalde. akademię 
ukończył w roku 1856, i w rok później wyjechał na stypendium do Paryża, gdzie uczęszczał 
do pracowni słynnego Horace’a Verneta. Podróżował do włoch, a w roku 1859 powrócił na 
stałe do warszawy. Tematyka jego obrazów ukształtowała się wcześnie.

w Muzeum Narodowym w warszawie znajduje się bardzo ciekawa akwarela autorstwa czesława 
Tańskiego zatytułowana „Nasi malarze bataliści”. Jest to szkic do obrazu olejnego. autor przedstawił 
na nim grupę malarzy batalistów tworzących od XVIII wieku do okresu międzywojennego. Malarz 
uwiecznił wizerunki artystów w konnej kawalkadzie, najczęściej wcielając ich w malowane 
przez siebie postacie. wśród nich widzimy: aleksandra orłowskiego, Piotra Michałowskiego, 
Januarego Suchodolskiego, Józefa Brandta, Maksymiliana Gierymskiego, Józefa chełmońskiego, 
alfreda wierusz-Kowalskiego, Henryka Pillatiego, Stanisława Masłowskiego, Jana Kotowskiego, 
Jana rosena, Józefa roszkowskiego, a także ukazanych obok siebie Juliusza Kossaka i Józefa 
Brodowskiego. wiadomo, że Kossak i Brodowski przyjaźnili się a także razem tworzyli. wspólnie 
namalowali w 1854 roku obraz „Jan II Kazimierz w bitwie pod Beresteczkiem”. Brodowski, cztery 
lata młodszy, nauczył się od Kossaka mistrzowskiego władania pędzlem w technice akwarelowej. 
Prawdopodobnie to właśnie z tego powodu w obrazie czesława Tańskiego widzimy obydwu 
malarzy obok siebie. 
 Przypatrując się kompozycji Tańskiego widzimy znaczne podobieństwo postaci Juliusza 
Kossaka do jeźdźca na siwym koniu w omawianej tutaj akwareli. Siwy koń jest namalowany 
w takiej samej manierze i nieznacznie różniącej się pozie. zwraca uwagę ułożenie łba końskiego 
i szyi oraz przednich nóg. wiele cech wspólnych wykazuje także munsztuk i ogłowie. Mężczyzna 
dosiadający konia jest fizycznie bardzo podobny w obydwu przypadkach, zarówno w rysach 
twarzy, jak również budowie ciała. Na obydwu akwarelach ma na sobie czerwony żupan. odnoszę 
wrażenie, że ukazane konno postacie są wręcz bliźniaczo podobne, a akwarela służąca Tańskiemu 
jako pierwowzór musiała powstać w tym samym czasie co praca analizowana w niniejszej 
ekspertyzie. 
 czesław Tański malując swój akwarelowy szkic zapisał pod opisywaną postacią „Juliusz 
Kossak”, co jednoznacznie wskazuje na wizerunek słynnego akwarelisty. oglądając z kolei 
fotografie Juliusza Kossaka i zestawiając z obydwoma analizowanymi akwarelami nie możemy 
mieć wątpliwości, że namalowany przez Józefa Brodowskiego jeździec w czerwonym kontuszu 
jest najprawdopodobniej portretem protoplasty malarskiej rodziny Kossaków”. 

 Fragment ekspertyzy dr Mariusza Klareckiego z 2018 r.
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8
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 warszawa)

Na błotnistej drodze, 1890 r.

olej, płótno dublowane, 65 × 105 cm, 
sygn. i dat. l.d.: a.Kędzierski/1890

opisywany i reprodukowany:
apoloniusz Kędzierski 1861–1939 [kat. 
wystawy monograficznej] red. Stanisław 
duszak, Maryla Kowalska, Lublin 1981 
r., il. 10.

cena wywoławcza: 240 000 zł
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał od J. Brandta, odwiedzając go w orońsku. Naukę 
kontynuował w warszawskiej Klasie rysunkowej u w. Gersona i a. Kamińskiego, zaś 
od 1886 r. w akademii monachijskiej pod kierunkiem N. Gysisa. w roku 1889 osiadł 
w warszawie. Należał do Towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”, a także do ugrupowania 
„Pro arte”. debiutował w roku 1882 w warszawskim TzSP. w następnych latach wystawiał 
wiele zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając medale i wyróżnienia, m.in. w chicago, 
Paryżu, Lwowie. Interesowała go tematyka folklorystyczna; malował postacie w ludowych 
strojach, sceny z życia wiejskiego, pejzaże, martwe natury z kwiatami. Specjalizował się 
w technice akwareli, która począwszy od roku 1919 niemal całkowicie zdominowała jego 
twórczość. artysta wykonywał też ilustracje, m.in. dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”, 
zajmował się malarstwem monumentalnym.



„zdawana uroiłem sobie świat własny – 
na uboczu – zarówno w malarstwie, jak 
w zjawiskach z pozoru bagatelnych, lecz 
dla mnie – w sam raz interesujących.”

„apoloniusz Kedzierski o swjem malar-
stwie”, w: Sztuki Piękne, rocznik VIII, 

1932, s. 7

„Kędzierskiego możnaby nazwać malarzem 
rodzajowym, gdyż najczęściej za temat służą 
mu sceny powszednie z bytu codziennego, 
zaczerpnięte z życia zwłaszcza ludu, który 
podpatruje wszakże nie tyle może ze stron 
charakterystyczno-obyczajowych, ale raczej 
malowniczych. I rodzajowość też jego nie 
opiera się na suchem przedstawieniu aneg-
doty, na nowelistycznem zestawianiu postaci 
i przedmiotów w pewnych określonych 
stosunkach wzajemnej łączności, przez które 
opowiada się takie, a nie inne zdarzenie, ale 
wypada z ujęcia tej łączności, jakie zjawisko 
przedstawia z konieczności w bezpośredniej 
wizyi wzrokowej. człowiek, czy zwierzę 
występują tu nie jako aktorzy, grający główne 
role na tle pejzażu, traktowanego jako de-
koracye, a akcesoria teatralne, potrzebne do 
dobrego urządzenia sceny. Lecz wszystko 
to jest równoznaczne i równoważne, jako 
całość ogólnego wrażenia barwnego. czło-
wiek jest tu tylko mniej lub bardziej kolorową 
plamą w zgodnym zespole tonów, składa się 
z mniej lub bardziej intensywnych wartości 
świetlnych, zalewających w danej chwili 
cała objętą wzrokiem przestrzeń. ale plama 
ta czy kompleks plam najróżniejszych ma 
swoją treść wewnętrzną, swoje życie indy-
widualne, jest cząstką duszy wszechświata”.

T. Jaroszyński, apoloniusz Kędzierski, 
Sylwetka artysty, w: Tygodnik Ilustrowany, 

1907, nr 30, s. 605
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9
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/rumunia – 1938 Kraków)

Zaduma

pastel, karton, 79 × 66 cm,  
sygn. śr.d.: T. axentowicz

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

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

Kompozycje przedstawiające młodą dziewczynę ze starcem, podobnie jak obrazy zatytułowane 
„wizja – wspomnienie” to szczególny temat w twórczości axentowicza, do którego wielokrotnie 
wracał. Pierwsze prace namalował około 1900 roku i kontynuował je do lat trzydziestych. 
Kilka z nich znajduje się w zbiorach muzealnych (m. in. w Muzeum śląskim w Katowicach, 
Muzeum okręgowym w Białymstoku, Muzeum Sztuki w Łodzi czy we Lwowskiej Galerii 
Sztuki).
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11
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przed dworkiem, 1920 r.

olej, płyta, 35 × 50 cm w świetle oprawy, 
sygn. i dat. p.d.: B. rYcHTer-JaNow-
SKa 1920

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

od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, a. ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w akademii Florenckiej oraz w rzymie. wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, włoch, Francji i Hiszpanii. związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. również 
podczas pobytu we włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. w 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej zachęcie. 
rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.

10
Emile Eisman-Semenowsky
(1857 Polska – 1911 Paryż?)

Portret młodej kobiety, 1892 r.

olej, płyta, 31 × 23 cm, sygn. i dat. l.g.: 
eisman Semenowsky.Paris 1892

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

artysta najprawdopodobniej polskiego pochodzenia o żydowskich korzeniach. Był genialnym 
samoukiem, brak bowiem jakikolwiek informacji o jego edukacji artystycznej. w latach 
80-tych mieszkał w Paryżu. z tego właśnie okresu pochodzi najwięcej jego prac. Inspirował się 
orientalizmem i starożytnością. w jego twórczości dominują kobiety, które były natchnieniem 
i pasją artysty. Malował je w stylizowanych orientalnych sukniach, flirtująco spoglądające spod 
parasolki czy piękne, zamyślone, zapatrzone. Jego obrazy urzekają doskonałością i pięknem.
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12
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Portert damy na schodach

olej, płótno, 126 × 85 cm,  
sygn. i dat. l.d.: wojciech Kossak

cena wywoławcza: 80 000 zł •
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

w 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u aleksandra Straehubera, aleksandra 
wagnera oraz wilhelma Lindenschmita. dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. w roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. w roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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13
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Praca dwustronna: Moja miłość, 
1956 r. i Scena wiejska, 1952 r.

olej, deska, 63 × 50 cm, awers:  
sygn. i dat. l.d.: wlastimil /Hofman 
/1956, rewers: sygn. i dat.: wlastimil 
Hofman 1952

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 45 000 zł •
estymacja: 70 000 – 100 000 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.

Całą mą przeszłość znajdziesz w mych obrazach 
Podaną ściśle w sposób najwierniejszy, 
W cnotliwym pięknie oraz grzechu skazach,  
Nawet i szczegół życia najdrobniejszy.

wlastimil Hofman 
Szklarska Poręba, 19 IX 1956 

(cytat za: Beata Mielczarek, wlastimil Hofman, autobiografia, 2020)



Jacek Malczewski, mój kochany mistrz, 
powiedział mi przy pewnej okazji. „Wie pan, 
dlaczego niektórzy konkurenci tak pana 
nienawidzą, otóż dlatego, że pan maluje po 
polsku, aczkolwiek ma imię czeskie, a nie-
mieckie nazwisko, a oni będąc czystej krwi 
Polakami, nie mają w swych pracach polskiego 
ducha”. Nie notuję tych rzeczy dziś ani z chęci 
wywyższenia się na kogoś, ani też z pychy, ale 
jedynie dla prawdy. Sam czuje i zdaję sobie 
sprawę z tajemniczych Boskich pociągnięć, że 
właśnie ja jestem przedstawicielem w obecnych 
czasach polskiego ducha, i do tego religijnego, 
w sztuce polskiej. Kapliczki moje w obrazach 
może zapoczątkował we mnie duch czeskiego 
malarza Mikolasa Alesa.

cytat za: Beata Mielczarek, wlastimill 
Hofman, autobiografia, 2020
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14
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Wnętrze dworku

olej, płyta, 48 × 68 cm,  
sygn. l.d.: B. rychter-Janowska

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

od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, a. ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w akademii Florenckiej oraz w rzymie. wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, włoch, Francji i Hiszpanii. związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. również 
podczas pobytu we włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. w 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej zachęcie. 
rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.

„Ulubionym moim tematem jest czar dworu polskiego oraz problem oświetlenia słońcem 
i lampami” pisała Bronisława Rychter-Janowska. Pod urokiem tego nieprzemijającego 
czaru polskiego dworu pozostała przez całe swoje długie artystyczne życie”. Źródłem tej 
fascynacji był dworek prababci w Jeżowie, gdzie co roku spędzała wakacje. Jak pisała: 
„wszystko tu składało się na nastrój wnikający na wieki w duszę dziecka”.

cytat za: Bogdan Podgórski „w poszukiwaniu piękna.  
Bronisława rychter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015 r., s. 11, 12, 13.”
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15
Eugeniusz Wrzeszcz
(1851–1916)

Widok na Wezuwiusz z Zatoki 
Neapolitańskiej

olej, płótno naklejone na tekturę, 
27,5 × 42,5 cm, sygn. l.d.: e. wrzeszcz

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Gimnazjum ukończył w Żytomierzu, a następnie pracował w banku w Kijowie. Malarstwem 
zajmował się początkowo amatorsko, później uczył się w kijowskiej Szkole rysunkowej 
u Nikołaja Muraszki. w 1884 krótko studiował w akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, 
później wyjechał do Paryża i Monachium. Letnie miesiące spędzał najczęściej we własnym 
majątku pod Kijowem, zimy w Kijowie. Należał do Kijowskiego Towarzystwa Malarzy oraz 
innych stowarzyszeń artystycznych, między innymi Kijowskiego Towarzystwa zachęty. często 
wyjeżdżał za granicę; w 1900 odbył dłuższą podróż do włoch. Malował przede wszystkim 
pejzaże, przy czym najwyżej oceniano „wyczute i z uczuciem malowane” pejzaże ukraińskie. 
wielokrotnie wystawiał w Kijowie, a także Petersburgu wystawiał także w Towarzystwie 
zachęty Sztuk Pięknych (lata 1887–1913/14) i Salonie Krywulta (lata 1889–1903) 
w warszawie, gdzie w 1903 pokazał 80 płócien, wśród których były widoki z Ukrainy, 
Tatr i włoch oraz martwe natury. według opinii recenzentów cała wystawa robiła „wrażenie 
szczerości i świeżości” świeżymi były „motywy ze stepów matki Ukrainy, z jej futorów, spod 
niskich strzech chat obsadzonych malwami, ze stawów zarosłych oczeretem, z jarów i pasiek 
ginących w burzanach.

16
Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Pejzaż nadmorski

olej, płyta, 35 × 60 cm w świetle oprawy, 
sygn. l.d.: HeNrYK UzIeMBŁo

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

w latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej aSP u T. axentowicza i S. wyspiańskiego. wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we włoszech i w anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole zdobnictwa i Przemysłu artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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17
Aleksander Świeszewski
(1839 warszawa – 1895 Monachium)

Rozżarzone Alpy, 1877 r.

olej, deska, 32 × 23 cm,  
sygn. i dat. p.d.: a. świeszewski 1877

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz – 
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni christiana Breslauera. w 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. wyjechał również do rzymu gdzie zatrzymał 
się dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. w czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. w 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. w 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.

18
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria zebrzydowska – 
1922 Kraków)

Widok zza Wisły. Klasztor 
w Tyńcu.

olej, tektura, 25 × 34 cm 
sygn. p. d.: agramatyka

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 19 000 – 25 000 zł

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem w. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją 
prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TzSP w warszawie. 
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także 
sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca 
uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. zwłaszcza w pejzażach 
odczuwana jest przestrzeń. artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje 
kolorystykę uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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19
Stanisław Straszkiewicz
(1870–1925)

O wschodzie, 1921 r.

olej, płótno, 63,5 × 94,2 cm, sygn. l.d.: 
STaNISŁaw STraSzKIewIcz 1921
Na listwie krosna przedwojenna nalepka 
warszawskiego Magazynu artystycznrgo 
i Salonu dzieł Sztuki Juliana Burofa 
(druk, stempel, atrament): [..] azYN 
arTYSTYczNY i SaLoN oBrazÓw/
JULIaNa BUroFa. warszawa, Nowy 
świat 47/No 4120 autor Straszkiewicz/
Tytuł rodzaj dzieła olejny/cena własność 
K. data 11. [....]

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Malarz pejzażysta, w latach 1901-1903 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u Józefa Unierzyskiego, a w 1903 u Józefa Mehoffera i Jana Stanisławskiego. Jego wczesna 
twórczość ukształtowała się w kręgu „szkoły Stanisławskiego”, z czasem malował w duchu 
i stylu późnych obrazów Józefa chełmońskiego. Najczęściej były to nastrojowe pejzaże – 
jeziora czy szerokie krajobrazy stepowe i wiejskie - zasnute różowiejącą mgiełką i skąpane 
w łagodnym słońcu poranka lub zmierzchu. Swoje prace pokazywał na warszawskich 
wystawach w TzSP, w salonie a. Krywulta (1905), F. rychlinga (1919), S. Jasielskiego 
(1920). wystawiał też z ugrupowaniami „odłam” (lata 1908-1910) i „Pro arte” (od 1922).
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20
Władysław Skoczylas
(1883 wieliczka – 1934 warszawa)

Wioska podhalańska, 1930 r.

akwarela, papier, 74 × 101,5 cm,  
sygn. i dat. p. d.: w. Skoczylas 1930

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog i krytyk artystyczny. od roku 1901 studiował rzeźbę 
w Kunstgewerbeschule w wiedniu, następnie rzeźbę i malarstwo w krakowskiej akademii 
Sztuk Pięknych u axentowicza i wyczółkowskiego (1904–1906), rzeźbę u e.-a. Bourdella 
w Paryżu (1910) i grafikę w Lipsku (1913). od 1908 przez kilka lat mieszkał w zakopanem, 
gdzie uczył rysunku w Szkole Przemysłu drzewnego, był współzałożycielem Towarzystwa 
Sztuka Podhalańska i warsztatów tkackich „Kilim”. od roku 1918 stale mieszkał w war-
szawie – uczył na wydziale architektury Politechniki i prowadził katedrę Grafiki artystycznej 
w Szkole, a później akademii Sztuk Pięknych. wiele wystawiał, m.in. z grupą Formistów. 
Był współzałożycielem grup „rytm” i towarzystwa grafików „ryt” i brał udział w wystawach 
tych ugrupowań. Był wybitnym grafikiem, twórcą polskiej szkoły drzeworytu. Malował 
stosunkowo niewiele, tworząc pejzaże, portrety i sceny rodzajowe.



wywodzące się z ideologii Młodej 
Polski sięganie po wzory i inspi-
racje do góralskiego folkloru było 
naczelną zasadą propagowanej 
przez Skoczylasa w okresie 
międzywojennym sztuki naro-
dowej (teki „zbójnicka”, 1920; 
„Podhalańska”, 1921). Po 1920 
Skoczylas powrócił do wielobarw-
nej gamy kolorystycznej stosując 
technikę akwareli. w 1921 
wykonał kilka wielkoformatowych 
panneaux dekoracyjnych, trans-
ponując motywy opracowywane 
w technice drzeworytu („Łucznik”, 
„walka z niedźwiedziem”). zna-
mienne dla jego ikonografii stały 
się zmonumentalizowane, prze-
stylizowane wizerunki wiejskich 
dziewcząt („dziewczyna z owoca-
mi”), sceny wiejskich obyczajów, 
obrzędów i prac o wewnętrznie 
zrytmizowanej, dekoracyjnej kom-
pozycji („wianki”, 1924; „owo-
cobranie”). akwarelowe pejzaże 
Skoczylasa ukazywały zarówno 
widoki Podhala i Kazimierza nad 
wisłą („Targ w Kazimierzu”; „Spi-
chrze w Kazimierzu”, 1925), jak 
włoskie pejzaże architektoniczne 
(„arsenał w Pizie”).
Na podstawie: Irena Kossowska 
„władysław Skoczylas” dostępny 

na: www.culture.pl
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21
Jerzy Hulewicz
(1866 Kościanki k. wrześni – 
1941 warszawa)

Tancerka i grające fauny, 1925 r.

olej, płótno; 87 × 116,5 cm
sygn. p. d.: JHulewicz 1925, na odwrociu 
exlibris emila zegadłowicza.

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

w latach 1904–1906 studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J.Unierzyskiego. w kolejnych latach wyjechał do Paryża (1907–1910) i Monachium (1911). 
Był współzałożycielem i członkiem poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
od 1914 roku wstąpił do Koła artystów wielkopolskich. w 1917 roku wraz z bratem 
witoldem, poetą i krytykiem literackim, założył dwutygodnik literacko-artystyczny „zdrój”. 
w 1918 roku wstąpił do ugrupowania „Bunt”, który w swoich założeniach był pokrewny 
ekspresjonizmowi niemieckiemu. Swoje prace po raz pierwszy pokazał na paryskim Salonie 
Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w 1907 roku. w kolejnych latach wystawiał w TPSP 
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu oraz w TzSP i IPS w warszawie. również żywo uczestniczył 
w wystawach „Buntu”, krakowskich Formistów. Indywidualne wystawy Hulewicza miały 
miejsce dwukrotnie w poznańskim TPSP w 1910 i 1916 r. założył prywatną Szkołę Sztuk 
Plastycznych im. z. waliszewskiego. w swojej malarskiej twórczości Hulewicz początkowo 
korzystał ze zdobyczy kubizmu i futuryzmu. Jego prace odznaczały się wykorzystaniem 
zdecydowanego rysunku oraz kontrastowym zestawieniem barw, co nadawało im swoistej 
dynamiki. Malował pejzaże, akty, sceny religijne oraz kompozycje figuralne. często czerpał 
inspirację ze świata fantastycznego, przedstawiając w swoich obrazach sylwetki faunów, 
czy skrzydlatych pegazów. Poza malarstwem zajmował się również grafiką warsztatową, 
tworzył ilustracje. zajmował się również krytyką artystyczną, a także był autorem powieści, 
dramatów i esejów filozoficzno-estetycznych.

Tematycznie „Tancerka i grające fauny” należy do grupy obrazów z lat 1925–1933, 
w których Hulewicz podjął wątek fauna i tańczących gracji. Natomiast sposób 
budowania kompozycji obrazu oraz nakładania plamy barwnej zbliża go do dwu 
innych znanych obecnie dzieł: o rok wcześniejszego „Portretu emila zegadłowicza” 
(pierwotnie w kolekcji emila zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, obecnie w zbiorach 
prywatnych) oraz „Ledy z łabędziem” z 1928 ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w warszawie.
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22
Tadeusz Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

Stara farma

olej, płótno, 34 × 54 cm  
sygn. l. d.: T.Makowski, na odwrocie 
autorski napis: Tadé Makowski/Vieilles 
fermes/Paris

Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna, Polska
–  Bruun rasmussen 29 Nov 2007, 

Kopenhaga, aukcja dzieł Sztuki,  
poz. 294, s. 186

cena wywoławcza: 320 000 zł
estymacja: 400 000 – 450 000 zł

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

23
Tadeusz Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

Studium głowy, 1929 r.

akwarela, papier, 32,5 × 25 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: 
Tade/Makowski, l.śr. Tade/M/aK/ow/
SKI 1929, na odwrocie poświadczenie 
autentyczności przez Konrada winklera 
z 1956 r.: Stwierdzam niniejszym abso-
lutną/autentyczność tej akwareli (studium 
głowy)/Tadeusza Makowskiego/Kraków 
dn. 25/IX1956/Konrad winkler

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł
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w majestatycznej urodzie nocnego nieba, ogromna ściana ciemnoniebieskiej emalii 
usianej wyciszonymi gwiazdami czy też nieba wieczornego, którego błękit pogłębia 
się w falach, pozbawionych materii w tej słabnącej jasności, pod niebem ubarwionym 
ogniem zachodzącego słońca i jakby ustrojonym niezwykłym odlotem wielkich ptaków 
z purpury, szmaragdów, szafirów – skały, wyspa medytacji obsadzona wysokimi cypry-
sami i zamkami z sennych marzeń. zamek zaczarowany, zamek księżycowej poświaty, 
zamek atlantydy ukwiecający morze swym nagłym rozkwitem, zamek królów i królowych, 
wyobraźnia Biegasa buduje je z kształtów ludzkich, zastygłych w uroczystej ekstazie, 
melancholijnych królów, beznadziejnie zakochanych dziewic. Gustave Kahn, „Boleslas 
Biegas. Les Nuits Mystiques”, [w:] „exposition des ouvres de charles Hetherington le 
célèbre Peintre américain et de Boleslas Biegas Peintre Polonais”, Paris, Galerie andré 
Seligmann 1925, ss. 12–14
 Na początku lat 20. XX wieku Bolesław Biegas maluje cały cykl obrazów o onirycznej 
i symbolicznej wymowie zatytułowany „Mistyka nieskończoności”. Było to swoiste 
oddanie hołdu arnoldowi Böcklinowi i jego słynnej wyspie Umarłych, która stała się 
ogromną inspiracją dla Biegasa. Kompozycje z tej serii to sceny utrzymane w mistycznej, 
niemalże teatralnej atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach czerni i granatów, 
z osobliwym ukazaniem postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie.

24
Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Grota skał, 1924 r.

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

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

Malarz i rzeźbiarz. Studia rzeźbiarskie odbył w krakowskiej aSP w latach 1896–1901 
w pracowniach K. Laszczki oraz a. dauna. w 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa 
zachęty Sztuk Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo 
uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-arts. w Paryżu też związał się 
z polskim środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literac-
kiego. artysta zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. 
w późniejszych latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. 
w okresie paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego 
dorobku była twórczość literacka oraz malarska. artysta zaczął malować za namową 
Stanisława wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Następnie, artysta 
w swej malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle 
malarskie. ogromną popularność przyniosły mu jego portrety, z specyficznymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Inspirował się również sztuką arnolda 
Böcklin’a oraz Gustava Moreau. Prace artysty należą do zbiorów Muzeum Narodowego 
w warszawie, Krakowie, Poznaniu, Muzeum Fryderyka chopina w warszawie, paryskim 
Muzeum orsay oraz w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. w 2015 roku 
w warszawie powstała największa ekspozycja dzieł Biegasa, łącząca zbiory kooperacji 
Fundacji im. Bolesława Biegasa i Biblioteki Polskiej w Paryżu.
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25
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta z dzieckiem na brzegu 
jeziora, (ok. 1913 r.?)

olej, karton, tektura, 34,5 × 44 cm
sygn. l. d.: eug. zak

wystawiany:
–  eugeniusz zak (1884–1926). wystawa 

monograficzna, 18.12.2003––
29.02.2004 r., Muzeum Narodowe 
w warszawie

reprodukowany:
–  B. Brus-Malinowska, eugeniusz zak 

1884–1926, warszawa 2004, poz. 70, 
s. 102

cena wywoławcza: 260 000 zł
estymacja: 300 000 – 320 000 zł

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

„obraz będący idylliczną kompozycją na tle pejzażu, przedstawia sporadycznie 
poruszany przez artystę temat macierzyństwa, wśród których realizacji wy-
mienić należy także takie prace, jak „Kąpiąca się” i „Przy wodospadzie” – obie 
z 1913 r.” (por. B. Brus-Malinowska, eugeniusz zak 1884–1926, warszawa 
2004, poz. 41 i 44, s. 93–94)

„Trudno oddać za pomocą słów marzycielskie piękno, delikatny poetycki czar 
tych obrazów. Jesteśmy świadkami jakichś sielanek arkadyjskich, jakichś dolce 
far niente i sjest w krainie, której nie ma na mapie, wśród kwiatów i drzew, 
nie znanych w podręcznikach botaniki. Pośród wzgórz o liniach pieściwych 
i melodyjnych, nad zwierciadlaną wodą, półkolami wcinającymi się w ląd, 
spoczywają w niedbałych, leniwych postawach (…)”.

M. wallis, eugeniusz zak, „Przegląd współczesny” 1927, z. X–XI

„Pociągała mnie zawsze organiczność i miękkość linii i formy przy równoczesnej 
zdecydowanej architektonice układu (…) dać bryłę, określić ją formalnie 
i zamknąć, a równocześnie umieścić ją w atmosferze, rozlać na niej jak 
najbogatszą, nieuchwytną gamę tonów, otoczyć ją rytmiczną melodią światła 
i cienia, która jest równocześnie wartością barwną. Konstrukcja barwy – i to 
nie przez kontrasty, a bogactwo tonów – nierealny świat kolorystycznej wizji”.

S. zahorska, ostatni interview [z zakiem],  
„Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12, s. 502–503
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26
Mela Muter
(1876 warszawa – 1967 Paryż)

Martwa natura z winogronami

olej, płyta, 36,5 × 44 cm w świetle 
oprawy sygn. l. d.: MUTer

cena wywoławcza: 240 000 zł •
estymacja: 280 000 – 300 000 zł

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

Mela Muter, ok. 1906–1907

Mela Muter przynosi zaszczyt sztuce 
polskiej i École de Paris.   

Jean-Pierre, Mela Muter honore l’art polonais et l’Ecole de Paris,  
„Les Lettres Françaises” 1950, nr 325 (25 VIII), s. 7.

„artystka nie przenosi na płótno wiernie prawdziwości naturalnej, zabarwienia, lecz tłumaczy 
własnym, jakby uprzednim skojarzeniem barw wrażenie wywierane na niej przez – muszę 
tak nazwać – dusze motywu malarskiego. Malując na podkładzie kredowym bardzo absor-
bującym i matującym połysk farby olejnej, artystka wydobywa ze środków technicznych 
pewien nowy niesamowity wyraz harmonijnie zgrywający się z jej ogólnym założeniem 
malarsko-plastycznym. odrębność malarstwa Mali Muter polega na pewnych świadomych 
niedomówieniach konstrukcyjnych, pomocnych artystce w wydobywaniu ekspresji z bryły, 
częstokroć ledwie zamaskowanej”.

J. Żyznowski, z zachęty. Wystawa Meli Muter, „rzeczpospolita”, 1923, nr 86, s. 3., 
[w:] Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, Mela Muter (Maria Melania Mutermilch) 

1876–1967. [Katalog wystawy], Muzeum Narodowe w warszawie, XII 1994 – II.  
1995, warszawa 1994, s. 39.



Po wybuchu I wojny światowej Mela Muter wyjechała do 
francuskiej miejscowości concarneau, następnie w tym też 
czasie przebywała na terenach Bretanii oraz Szwajcarii. z tego 
właśnie okresu pochodzą liczne przedstawienia martwych 
natur. Jak wspominała sama Mela: „Nikt nie miał wtedy ani 
czasu, ani też cierpliwości, by mi pozować. Martwe natury 
– owoce morza, skorupiaki i ryby, niewrażliwe na ludzkie 
dramaty, na ludzkie szaleństwa, zastępowały mi modeli. 
Jedna z tych martwych natur szczególnie odzwierciedlała 
mój ówczesny stan psychiczny. Była tragiczna przez czerń 
wijących się olbrzymich węgorzy, czerwień skorupiaków, 
zsiniałą biel papieru. wydaje mi się, że było to najlepsze 
płótno tego rodzaju, jakie kiedykolwiek stworzyłam”.

Motyw martwych natur już pojawiał się wcześniej w ouvre 
artystki, ale znacznie rzadziej; często będąc jedynie bohaterem 
drugiego planu jej kompozycji. To właśnie martwe natury, 
obok całej plejady galerii portretów, stawiają Melę Muter na 
piedestale najznamienitszych malarek École de Paris. Na 
płótnach z ukazaniem martwych natur widać silną fascynację 
artystki twórczością Paula cézanne’a. obrazy te ukazują 
świeże owoce, warzywa, ryby, owoce morza, kuchenne 
naczynia, kwiaty ustawione na rzuconym jakby od niechcenia 
kawałku materiału, czy też na rozpostartej, gazecie, z często 
widocznymi nagłówkami z paryskiej prasy. Ułożenie obiektów 
jest tylko na pozór przypadkowy. całość kompozycji jest nader 
przemyślana. w obrazach tych widać absolutnie mistrzowskie 
oddanie koloru. Paleta barw jest wyrazista, soczysta. Kontur 
obiektów jawi się niczym rozedrgany, nieoczywisty. zwykłym 
obiektom z życia codziennego, malarka nadawała malarską 
szlachetność, głębię.



6160 sopocki dom aukcyjny aukcja malarstwa polskiego

27
Jakub Zucker
(1900 radom – 1981 Nowy Jork)

Martwa natura, l. 20 XX w.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
55 × 45 cm, sygn. p.d.: Jzucker

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

Malarz żydowskiego pochodzenia, już jako czternastoletni chłopiec rozpoczął studia w Szkole 
Sztuk Pięknych i rzemiosł w Bazylei i zapisał się w historii uczelni jako najmłodszy student. 
Już na tym wczesnym etapie zucker przejawiał niezwykłe zdolności artystyczne, opanowanie 
całego programu nauczania zajęło mu zaledwie cztery miesiące. za swoje postępy w nauce 
został nagrodzony stypendium na kontynuowanie studiów w Paryżu, co było możliwe dopiero 
po zakończeniu I wojny światowej. Tam podjął studia w academie Julian i colarossi oraz był 
częstym gościem w Luwrze, gdzie podziwiał płótna impresjonistycznych mistrzów, w których 
odnalazł bliskie jego sercu cechy malarstwa – światło i kolor. zucker tworzył wielokrotnie 
zmieniając otoczenie, pomieszkiwał zarówno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku. Inspirowały 
go miasta, miasteczka i wsie z całym swoim lokalnym kolorytem.

„Nie maluję ani z poczucia obowiązku, 
ani też dla pieniędzy, które przynoszą 
mi moje płótna, ani też z miłości do 
sukcesu. Maluję z wdzięczności, aby 
podziękować Niebu za wszystkie 
bogactwa, które zsyła co dzień. Przede 
wszystkim maluję dla siebie samego, 
ponieważ sztuka jest najpewniejszą 
drogą do wolności, ucieczką od 
życiowych problemów, choć jest też 
stworzeniem problemów nowych, 
wcale nie mniejszych.” 

claude roger-Marx, „Jaques 
zucker”, Paryż 1969, s. 17

28
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Artysta czytający gazetę

olej, tektura, 34 × 31 cm,  
sygn. p.d.: w.Jahl oraz l.g.: w.Jahl

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie, a malować uczył się w Paryżu 
i u Józefa Pankiewicza w Hiszpanii (od ok. 1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale często jeździł 
do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf Teatru odeon 
w Madrycie. związany ze środowiskiem École de Paris – zaprzyjaźniony m.in. z Mojżeszem 
Kislingiem i Melą Muter – wystawiał na paryskich Salonach, a także w Madrycie, rzymie, 
Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka ukształtowała się w kręgu 
wpływów J. Pankiewicza, środowiska École de Paris oraz fascynacji barokowym malarstwem 
hiszpańskim, zwłaszcza obrazami el Greca. w czasie wojny zaginął duży zespół prac artysty 
pozostawiony w jego paryskiej pracowni.
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29
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Portret dziewczyny (Żony 
artysty?), po 1913 r.

pastel, papier, 31 × 26 cm, 
sygn. p. g.: eug. zak

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. w 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim ecole des Beaux-arts. Następnie kształcił się w academie colarossi. w 1903 r. 
podróżował do włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. aktywnie działał w życiu 
artystycznym, był związany z grupą rytm, paryskim Towarzystwem artystów Polskich oraz 
kręgiem ecole de Paris. zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. 
Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał sangwinowe 
rysunki głów i popiersi. artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje o melancholijnej 
atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych i zrytmizowanych 
sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień był arkadyjski 
pejzaż. dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. artysta inspirację czerpał również ze 
sztuki renesansu oraz malarstwa cezanne’a, chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-aven.

„(…) zak, zafascynowany twórczością Leonarda, ale także 
Sandra Botticellego, kształtował własny typ portretu mło-
dej, ogarniętej melancholią kobiety – linearnej, statyczny 
w ujęciu, o wyrafinowanym, spokojnym konturze, deli-
katnym światłocieniowym modelunku i zimnym, jasnym 
kolorycie. zostały one wykonane podobną techniką: 
kredkami, sangwiną, gwaszem, czasem pastelami na 
papierze lub kartonie (często gruntowanym). Portrety te 
przedstawiają młodą kobietę, ujmując jej twarz zazwyczaj 
w trzech czwartych, rzadziej z profilu (…). zapewne 
najwcześniej  powstała złocista w kolorycie Głowa 
kobiety (pastel, gwasz) o jasnych wijących się włosach, 
z przedziałkiem pośrodku głowy, prostym , długim nosie 
i silnie uwydatnionym podbródku.”
B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926, s. 48, 
warszawa 2004
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30
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 riverdale)

Przyjęcie urodzinowe

olej, płótno, 46 × 61 cm 
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 86 000 zł
estymacja: 95 000 – 100 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego w lwowskiej Szkole 
Przemysłu artystycznego. Następnie, w latach 1919–1922 studiował w krakowskiej 
akademii Sztuk Pięknych u wojciecha weissa. w roku 1922 wyjechał do Berlina, gdzie 
poznał aleksandra archipenkę i korzystał z jego wskazówek. od roku 1923 stale przebywał 
w Paryżu. związany ze środowiskiem artystów École de Paris, przyjaźnił się, m.in. z e. zakiem 
i M. chagallem. Uczestniczył w Salonach Jesiennych, Niezależnych i Tuileries, wystawiał 
w wielu galeriach paryskich. często przyjeżdżał do kraju; był członkiem lwowskiego ugrupo-
wania Nowa Generacja i krakowskiego zrzeszenia artystów Plastyków zwornik, uczestniczył 
w wystawach we Lwowie i w warszawie. wiele podróżował, m.in. w 1928 był w Berlinie, 
a w 1935 w Hiszpanii (razem z a. Nachtem-Samborskim). w 1935 wyjechał do Nowego 
Jorku, gdzie osiadł na stałe i gdzie w 1936 miał wystawę indywidualną. Przez lata współ-
pracował z tamtejszymi galeriami sztuki i wykładał w art Students League. Malował portrety, 
akty, kompozycje figuralne, martwe natury i pejzaże, a po 1940 także obrazy nawiązujące 
do martyrologii Żydów. Jego malarstwo ulegało różnym przemianom stylistycznym. w okresie 
paryskim obrazy artysty bliskie były nurtom ekspresjonizmu i fowizmu. w okresie powojennym 
ograniczał kolorystykę, wprowadzał mocną linię konturu, bogatą fakturę, a z czasem także 
coraz wyraźniejszą geometryzację form.

„Menkes jest uznawany za jednego z najznakomitszych kolorystów naszych 
czasów i niewielu jest artystów równych mu w wyczuciu oraz umiejętności 
użycia koloru. Kolor jego rożnie był opisywany przez krytyków – jako ciepły, 
zmysłowy, elegancki czy wyśmienity. Używając pędzla lub szpachli kładzie on 
farbę z pasją i werwą dzięki czemu faktura skończonej pracy sprawia wrażenie 
niemal surowej, „nie wypolerowanej”. Nadaje to jego dziełom silnego efektu 
spontaniczności a jednocześnie przepychu, co u widza wywołuje entuzjastyczny 
i żywy oddźwięk. Menkes lubi na przykład malować akty kobiece w ciemnych 
czerwieniach. Tłumaczy przy tym, że to, co próbuje ukazać, to nie naturalny 
kolor skory, ale ciepło i magnetyzm kobiety. właśnie czerwień to symbolizuje. 
oglądając uważnie jego obrazy można zauważyć, że pod ową zewnętrzną 
szorstkością kryje się szczególną wrażliwość, bowiem jego płótna składają się 
z niezliczonej ilości prawie niedostrzegalnych dotknięć pędzla; kolory skrzą 
się jak klejnoty, a łącząc się tworzą ostateczną wspaniałą tonację. Biały kwiat 
oglądany z bliska jest w rzeczywistości mozaiką tęczowych odcieni. To, co 
wygląda na głęboką czerń jest w istocie bogatą mieszaniną kolorów podsta-
wowych. Używając czerni na kontury oraz spokojnych kolorów na obrzeżach 
barw intensywnych, Menkes tak organizuje swoje płótna, że gdybyśmy pominęli 
ich tematy z powodzeniem można je odbierać jako kompozycje abstrakcyjne.”
emery Grossman, art and Tradition, Thomas Yoseloff Ltd., New York 1967, 

[w:] Sigmund Menkes 1896–1986, Nowy York, 1993, s. 19.
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Malarz pochodzenia żydowskiego. w dzieciństwie miał wypadek, przez który stał się głuchy. 
od wczesnego dzieciństwa wykazywał talent plastyczny, gdy miał siedem lat został uczniem 
Instytutu Głuchoniemych, ponadto uczył się rysunku na prywatnych lekcjach. w 1901 
rozpoczął studia na krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Józefa Mehoffera, 
Jana Stanisławskiego i Leona wyczółkowskiego, ukończył je w 1905 zdobywając złoty medal. 
Po opuszczeniu akademii udał się w podróż do odessy, chciał zobaczyć skutki pogromu Żydów, 
swoje szokujące wrażenia uwiecznił w serii obrazów. Następnie wyjechał do warszawy, skąd 
wyruszył w podróż po zachodniej europie. w 1908 dotarł do Paryża, gdzie osiadł na stałe, ale 
często wracał do Polski. Uczestniczył w plenerach malarskich organizowanych w Kazimierzu 
dolnym, śniatyniu i Kraśniku, jego prace były wystawiane w warszawskiej zachęcie, w wilnie 
i Łodzi. w 1921 jego prace pokazano na wystawie sztuki artystów żydowskich w warszawie, 
a dwa lata później warszawska gmina żydowska była organizatorem indywidualnej wystawy 
jego obrazów. Poza ojczyzną prace Maurycego Minkowskiego prezentowały galerie w Londynie, 
Berlinie, Paryżu, Królewcu i Petersburgu, brały udział również w Belgii i Niemczech. w 
listopadzie 1930 wyjechał do argentyny uczestniczyć w przygotowaniach do wystawy swoich 
obrazów, zginął w wypadku samochodowym na jednej z ulic Buenos aires 23 listopada 
1930. Planowana wystawa odbyła się jako wystawa pośmiertna w Galerii Müllera, została 
przygotowana przez argentyńskie Stowarzyszenie Hebrajskie.

32
Maurycy Minkowski
(1881–1930)

Portret dziewczyny, 1922 r.

akwarela, papier naklejony na tekturę, 
38 × 28,8 cm, sygn. p.d.: M MINKow-
SKI, dat. l.d.: 1922, na odwrocie z lewej 
okrągła pieczęć lakowa z centralnie 
umieszczonym orłem w koronie okolonym 
tekstem: [KoMISarJa] T rzĄdU |[Na 
M.] ST. warSzawĘ; poniżej okrągła pie-
częć celna: doUaNe/ceNTraLe/ParIS; 
p.d. (ołówkiem) Maurice Minkowski 1922

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

31
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Akt

olej, płótno, 63 × 43 cm, 
sygn. p.d.: cyankiewicz

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

Malarz i rysownik. Studia odbył w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa 
Mehoffera i władysława Jarockiego, od 1935 wykładał rysunek w macierzystej uczelni. 
w 1937 pojechał do Paryża, gdzie działał w paryskim oddziale krakowskiej aSP u wacława 
zawadowskiego. wówczas też nawiązał kontakty z ecole de Paris. Podejmował tematykę 
nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko 
geometryzującą formą. Podczas II wojny walczył w szeregach francuskiej armii, powstał 
wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy z obozu jenieckiego, w którym przebywał. Po 
wojnie mieszkał w Paryżu i poświecił się głównie rzeźbie i ceramice, uprawiał też malarstwo 
ścienne. Pod koniec życia tworzył obrazy kinetyczne grawerowane w stali.
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33
Roman Kramsztyk
(1885 warszawa – 1942 tamże)

Portret Othona Friesza

olej, płótno, 65 × 50,5 cm  
sygn. p. g.: Kramstyk na odwrocie  
płótna napis odręczny z opisem  
pracy (częściowo zatarty)

reprodukowany:
–  roman Kramsztyk 1885–1942 

[wystawa monograficzna], Galeria Sztuki 
współczesnej zachęta, luty-marzec 
1997, red. renata Piątkowska, Magda-
lena Tarnowska, poz. 168, s. 207

wystawiany:
–  roman Kramsztyk 1885–1942 

[wystawa monograficzn], Galeria Sztuki 
współczesnej zachęta, 1997 r.

–  Montparnasse déporté, artistes d’euro-
pe, Musée du Montparnasse, 2005

–  Montparnasse déporté, la fin de l’École 
de Paris, Yad Vashem Muséum, 2006

cena wywoławcza: 86 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej aSP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium oraz w Berlinie. w 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał 
się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. w tym też czasie przynależał 
do Towarzystwa artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa artystyczno-Literackiego 
w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. z Paryża regularnie wyjeżdżał do kraju, gdzie 
wystawiał swoje prace. w 1922 roku został członkiem grupy rytm, której był założycielem. 
Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk należy do grona 
najlepszych polskich malarzy. w początkowej fazie twórczości artysty widać wyraźną 
inspirację sztuką cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których zawracał 
uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej gamie 
kolorystycznej. w przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany kontur, 
okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. w późniejszej fazie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce odnosił 
do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. artysta swoje 
prace prezentował zarówno w kraju (warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, wiedeń, Moskwa, Nowy York). zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

othon Friesz (1879 Hawr – 1949 Paryż) 
właściwie achille-Émile-othon Friesz, malarz francuskiego pochodzenia, tworzący w duchu 
fowizmu. Pierwsze nauki pobierał w Szkole Sztuk Pięknych w rodzinnej miejscowości. 
dzięki uzyskanemu tam stypendium mógł kontynuować studia w Państwowej wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu pod kierunkiem Léona Bonnata. Friesz zadebiutował na 
paryskiej scenie wystawienniczej, biorąc udział w Salonie zorganizowanym w 1900 r. 
przez Stowarzyszenie artystów Francuskich. Kolejne ekspozycje prac artysty miały miejsce 
podczas pierwszego Salonu Jesiennego w 1904 r. oraz Salonu Niezależnych w 1906 r.  
dzięki udziałowi w wystawie Berlińskiej Secesji stał się szerzej rozpoznawalny dla niemieckiej 
publiczności, a dzięki uczestnictwu w armory Show w Nowym Jorku, jego nazwisko stało 
się rozpoznawalne także dla kręgów spoza europy.

Friesz, fot. z ok. 1930 r.

Już od początków twórczości najważniejszym tema-
tem dla Kramsztyka był człowiek. Z biegiem czasu 
portret (rzadziej kompozycje figuralne) zaczął zde-
cydowanie dominować w dorobku malarza i jest jego 
najciekawszą częścią. W galerii portretu tworzonej 
latami przez artystę znajdziemy zarówno wizerunki 
przyjaciół, rodziny, literatów, aktorów i malarzy, jak 
i pań z towarzystwa, ministrów, premierów, dzieci, 
a także „typy egzotyczne” – Murzynów i Ludzi Wscho-
du: Chińczyków i Japończyków.

Piątkowska r., Między „ziemiańską” a Montparnas-
se’em: roman Kramsztyk, warszawa 2004 r., s. 99

 
W portrecie – mówił artysta w wywiadzie dla „Kuriera Czerwonego” – chodzi mi przede 
wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej, tkwiącej w modelu. Stąd pochodzi 
fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi podobiznami, gdyż postać, czy głowa 
ludzka jest w nich tylko organiczną treścią pewnej kompozycyjnej całości ściśle podległej 
ogólnym rządzącym nią prawom. (…) Zaznaczam to bowiem silnie, że interesuje mnie 
jedynie malarska, nie literacka strona modela, czy tematu. Dlatego każdy mój obraz jest 
kompozycją, nie kopiowaniem natury. 

cyt. za: Piątkowska r., Między „ziemiańską” a Montparnasse’em:  
roman Kramsztyk, warszawa 2004 r., s. 99–103
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Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać 
dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w Aix-
-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już 
wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef 
Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim 
szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas 
prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i 
tworzył tam w latach 1948-1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem 
i Henri Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale  
d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym 
medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było 
wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, pa-
ryski Luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł. 
Estetyka malarska Klimka miała swój rodowód w kolorystycznej szkole „kapistów”. Mimo  
fascynacji malarstwem swoich znanych przyjaciół, zarówno tych polskich jak i francuskich, 
artysta zawsze zachowywał swoją niepowtarzalną, lecz rozpoznawalną odrębność. 

34
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Łodzie rybackie nad morzem 
galilejskim, lata 50. XX w.

pastel, papier, 50 × 70 cm,  
sygn. l.d.: Landau

Pochodzenie:
– kolekcja Gabriela Talphira 
(1901–1990), znanego krytyka sztuki, 
wydawcy i poety

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J. Kacenbogena. Od roku 
1919 przebywał w Paryżu. Związany był z kręgiem artystów École de Paris, przyjaźnił 
się z A. Modiglianim i M. Kislingiem. Po wojnie przebywał także w Nicei i Saint-Tropez. 
W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował na wystawach malarzy żydowskich 
w Warszawie i w Łodzi. Później wystawiał, m.in. na paryskim Salonie Niezależnych, Salonie 
Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie zdradzające wyraźną fascynację 
sztuką Cezanne’a, tworzył też kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.

35
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Marina

olej, płótno, 60 × 81 cm  
w świetle oprawy, sygn. p.d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 12 000 – 16 000 zł
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36
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 warszawa)

Dwie dziewczyny

olej, płótno, 78 × 63 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w pra-
cowniach Jacka Malczewskiego oraz wojciecha weissa. w 1922 uzyskał stypendium rządu 
francuskiego. wwParyżu związał się z kręgiem artystów École de Paris, m.in. z chaimem 
Soutinem, Mauricem Utrillem, Louisem Marcoussisem, wacławem zawadowskim, Mojżeszem 
Kislingiem, Henrykiem Haydenem oraz eugeniuszem zakiem. w tym okresie zaczął też 
sygnować swoje prace eugène ebiche. Jego sztukę promowali znani marszandzi Leopold 
zborowski i Georges Bernheim. Brał ponadto udział w Salonach paryskich: Jesiennym (1925) 
i Niezależnych (1926). w 1926 eksponował swe obrazy w Krakowie wraz z członkami cecHU 
arTYSTÓw PLaSTYKÓw „JedNorÓG”. w 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki 
w Galerie Bonaparte w Paryżu. Jako reprezentant Polski wziął udział w Międzynarodowej 
wystawie Sztuki urządzonej przez college art association w 1933 w Nowym Jorku. w 1939 
artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor tamtejszej akademii 
Sztuk Pięknych. w latach 40. potwierdził swą przynależność do nurtu kolorystycznego. 
Początkowo kierował katedrą rysunku. w 1945 otrzymał nominację na stanowisko rektora 
macierzystej uczelni, które piastował do 1950. w okresie 1950–1969 pełnił funkcję kierow-
nika katedry malarstwa w warszawskiej akademii Sztuk Pięknych. artystyczne dokonania 
i pedagogiczne zasługi eibischa zostały uhonorowane wieloma nagrodami i wyróżnieniami. 
do najbardziej prestiżowych należy nagroda plastyczna miasta Krakowa (1946) i nagroda 
Fundacji Solomona r. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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37
Marek Szwarc
(1892 zgierz-1958 Paryż)

Pejzaż miejski

olej, płótno, 55 × 46 cm, 
sygn. l.d.: Marek

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

Malarz i rzeźbiarz pochodzenia żydowskiego. w latach 1919–1921 członek grupy „Jung 
Idysz”. w latach 1911–1914 studiował na paryskiej ecole des Beaux art. Mieszkał w „La 
ruche” – skupisku artystycznym, gdzie poznał m.in. chagalla, Soutine’a, Kislinga, Pasci-
na i innych artystów. rzeźbił wówczas głównie w glinie i w 1913 wystawił na Salonie 
Jesiennym swoją pierwszą dużą rzeźbę – ewę. w 1914 wrócił do Polski, gdzie pozostał 
przez całą I wojnę światową. Prace jego oddaliły się od impresjonizmu na rzecz stylu 
określanego później mianem École de Paris. w jego pracach prym wiodły motywy biblijne, 
w tym z Nowego Testamentu, gdyż w 1919 przeszedł na katolicyzm. wydarzenie to było 
utrzymywane w tajemnicy przez ponad dziesięć lat, jednak nadal uważał się za „Żyda 
wyznania katolickiego”. w 1920 powrócił do Paryża, tam zaprzyjaźnił się z francuskim 
filozofem Jakiem Maritainem. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 zaciągnął się na 
ochotnika do polskiej armii, formowanej we Francji po napaści Niemiec na Polskę. Po wojnie 
poświęcił się rzeźbie w drewnie i kamieniu oraz odlewach w brązie. większe wystawy miały 
miejsce w latach 20. i 30. w Paryżu, w Niemczech, Szwecji, Polsce (m.in. w Łodzi w 1927, 
Szwajcarii, Stanach zjednoczonych, Belgii, austrii. dzisiaj jego prace są rozrzucone po 
muzeach i prywatnych kolekcjach w europie, ameryce i Izraelu. córką Marka Szwarca była 
francuska pisarka Tereska Torrès.”

38
Alicja Halicka
(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Dziewczynka w fotelu, 
ok. 1926–1928

olej, płótno, 41 × 33 cm sygn. p.g.: 
Halicka Proweniencja: – Kolekcja 
Toma Podla, USa (depozyt w Muzeum 
regionalnym w Stalowej woli) – Kolekcja 
prywatna, Polska wystawiany: – alicja 
Halicka. Mistrzowie ecole de Paris., Villa 
La Flaur, Konstancin 23 września 2011 
– 31 grudnia 2011 reprodukowany: – 
K.zagrodzki, alicja Halicka. Mistrzowie 
ecole de Paris, wyd. MUSa Sa, warszawa 
2011, s.63

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u wojciecha weissa, Leona wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej academie ranson pod kierunkiem 
M. denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
w 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od 
początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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39
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków – 1951)

Widok na Kamienną Górę 
w Gdyni, 1928 r.

olej, płótno, 69 × 99 cm, sygn., dat. 
i opisany p.d.: Mieczysław Filipkiewicz/
Gdynia 1928, opisany na odwrocie: 
malował/Mieczysław Filipkiewicz/Kraków 
Michałowskiego 17/1928. Gdynia.

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

Młodszy brat malarza Stefana Filipkiewicza, w latach 1910-1915 studiował w krakowskiej 
akademii Sztuk Pięknych u Stanisława dębickiego, Teodora axentowicza i Józefa Pankiewicza. 
Następnie kształcił się w wiedniu, a w latach 1921-1923 ponownie w Krakowie u wojciecha 
weissa. wystawiał od 1925 roku, głównie w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Malował pejzaże tatrzańskie i nadmorskie, 
a także martwe natury i kwiaty, a rzadziej też kompozycje figuralne. 
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40
Jerzy Fedkowicz
(1891 Stefanówka/Podole – 1959 Kraków)

Obraz dwustronny: Akt dziewczyny i Martwa natura II

olej, tektura, 62 × 47 cm w świetle oprawy, sygn. p.g.: J FedKowIcz, 
na ramie naklejka wystawowa: TPSP w Krakowie z roku 1970 
z tytułem pracy

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

Malarz i pedagog. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie i Petersburgu, a w latach 
1915–1921 kontynuował je w pracowni w. weissa w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych. 
od 1918 r. pokazywał swoje prace na wystawach; w latach 1919–1922 trzykrotnie wystawiał 
z awangardową grupą Formistów. od 1921 do 1923 r. przebywał na stypendium w Paryżu, 
po powrocie pracował jako nauczyciel rysunków w Krakowie. Po II wojnie światowej został 
profesorem malarstwa w krakowskiej aSP. Malarstwo Fedkowicza ulegało początkowo różnym 
wpływom i przemianom - od szkoły w. weissa, poprzez kontakty z formistami. w dojrzałej 
fazie twórczości zasadniczą wartością stał się dla artysty kolor.
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41
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 zakopane)

Ułani – Beliniacy

olej, płótno, 55 × 70 cm  
sygn. i dat. l.d.: z.rozwadowski/1944

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

w latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
następnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole a. ažbego. Po 
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne 
z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, 
rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu panoram m.in. racławic z Janem 
Styką i wojciechem Kossakiem czy Bitwy pod piramidami z tym ostatnim.
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43
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. warszawy)

Malwy w ogrodzie

olej, płótno, 34 × 48 w świetle oprawy, 
sygn. l.d.: wIKTor KorecKI

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

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

42
Mieczysław Krzyżak
(1914–1984)

Trójka

olej, płótno, 61 × 76 cm,  
sygn. p.d.: M. Krzyżak

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

Studiował w akademii Sztuk Pięknych w pracowni wojciecha weissa. artysta był także 
uczniem wojciecha i Jerzego Kossaków, których wpływ jest bardzo widoczny w jego 
twórczości. Swoją karierę związał z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
uczestniczył w wielu organizowanych przez nie wystawach, m.in. w ekspozycji otwarte 
drzwi w 1958 roku (obraz „Już nigdy więcej wojny”), w wystawie Jubileuszowej 50-lecia 
Polskich artystów Plastyków okręgu Krakowskiego w 1961 roku (obraz „wrzesień 1939”), 
XVIII wystawie ogólnopolskiej Grupy artystów Plastyków zachęta również w 1961 roku 
(obraz „w Bieszczadach”), brał także udział w dorocznym Salonie Malarstwa Krakowskiego 
w 1976 roku, gdzie eksponowano jego obraz „Na torze wyścigowym.
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45
Stanisław Rejchan
(1858–1919)

Lwowska Cytadela

olej, plótno, 63 × 49,5 cm, 
sygn. l.d.: St. rejchan

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

Malarz, rysownik i pedagog. Studiował w wiedeńskiej akademii Sztuk Pięknych oraz w Paryżu, 
gdzie stał się modnym portrecistą wyższych sfer. wykonywał reportażowe rysunki, cieszące 
się dużym powodzeniem, dla wielu ilustrowanych pism francuskich i krajowych. Twórczość 
swoją prezentował na salonach paryskich, w TPSP w Krakowie i Lwowie, warszawskiej 
zachęcie oraz w salonach Krywulta i rychlinga. w roku 1896 artysta osiadł we Lwowie, 
gdzie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta. wykładał w Szkole Przemysłowej, 
pełnił funkcję prezesa TPSP i związku artystów Polskich.

44
Alfons Karpiński
(1875 rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, płyta, 33,5 × 48,5 cm, 
sygn. śr. p.: akarpiński

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 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. zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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46
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Targ warzywny we Lwowie przed 
Ratuszem

olej, płótno, 51 × 65 cm, sygn. l.d.: erb

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 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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48
Leon Lewkowicz
(1888 rawa Mazowiecka – 
1950 czimkent/Kazachstan)

Portret mężczyzn – Dozorcy

olej, płótno, 48 × 32,5 cm, sygn. p. d.: 
L. Lewkowicz, na odwrocie, na płótnie 
napis: Lewkowicz, na krośnie malarskim 
stempel składu przyborów dla malarzy 
r. aleksandrowicz z Krakowa

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

artysta malarz, związany z kręgiem malarzy żydowskich tworzących w Krakowie. Studiował 
w krakowskiej aSP w pracowniach Teodora axentowicza i Leona wyczółkowskiego. Swoją 
pracownię artystyczną miał na krakowskim Kazimierzu. w 1916 roku zadebiutował w kra-
kowskim TPSP, w kolejnych latach poza Krakowem, swoje obrazy wystawiał również we 
Lwowie, Nowym Targu, Piotrkowie. w latach 30-tych przeprowadził się do Nowego Targu. 
w czasie II wojny światowej przebywał w Kazachstanie, skąd już nie wrócił. w swojej 
twórczości malarskiej, utrzymanego w duchu malarstwa akademickiego i realistycznego, 
Lewkowicz przede wszystkim zasłynął ze swoich portretów. w tych właśnie przedstawieniach 
z wyjątkową wrażliwością ukazywał twarzyczki cygańskich i żydowskich dzieci. znane były 
również jego przedstawienia ze scenami z życia Żydów oraz cyganów, portrety starych 
rabinów; znacznie rzadsze był pejzaże. Niewiele obrazów artysty zostało zachowanych 
do teraz. Nieliczne obrazy należą do zbiorów m.in. Muzeum Narodowego w warszawie, 
Muzeum Historycznego w Krakowie i Żydowskiego Instytutu Historycznego w warszawie.

47
Władysław Zakrzewski
(1903–1944)

Sukiennice krakowskie

olej, płótno, 34,5 × 49 cm, 
sygn. p.g.: zakrzewski

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

Polski malarz i grafik. w latach 1922–1924 studiował w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
pod kierunkiem władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza, a w latach 1926–1930 
w Paryżu w prywatnych akademiach malarskich. Następnie dla pogłębienia studiów 
odbył podróż do Konstantynopola, odwiedzając także węgry, rumunię, Jugosławię, Grecję 
i włochy. w latach 1932–1937 studiował grafikę w akademii Sztuk Pięknych w warszawie 
u Jana wojnarskiego. Początkowo zajmował się malarstwem, a od roku 1932 wyłącznie 
grafiką. Uprawiał techniki metalowe (miedzioryt, akwafortę, akwatintę) jedno i wielobarwne. 
Najczęstszą tematyką prac artysty była architektura miast polskich, pejzaże nadmorskie 
i śląskie. wykonał szereg cykli tematycznych: Teka śląska, Teka Morska, warszawa, Lwów, 
Bielsko, zaolzie, Kraków; jest także autorem wielu ekslibrisów. zginął 25 października 1944 
w Krakowie, zamordowany na ulicy przez patrol niemiecki. Pochowany na cmentarzu 
Salwatorskim w Krakowie. 
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50
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Nie samym chlebem człowiek 
żyje, 1957 r.

olej, płyta, 43 × 32 cm,  
sygn. u góry: wlastimil Hofman/1957
praca dwustronna, na odwrocie szkic koni

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

49
Stanisław Kamocki
(1875 warszawa – 1944 zakopane)

Baca na tle kościoła w Naprawie

gwasz, karton, 67 × 46 cm, 
sygn.p.d.: SKamocki

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TaP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. w pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. w krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
w późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię.
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52
Mateusz Ludwik Hajdukiewicz
(1886–?)

Portret młodego górala

olej, karton, 45 × 64 cm 
w świetle oprawy, sygn. l.d.:  
L Hajdukiewicz

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Ukończył studia malarskie na akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował w latach 
1906–1914 w klasach profesorów Jacka Malczewskiego i Teodora axentowicza. Swoją 
działalność artystyczną jako malarz i polichromista kontynuował w latach 20. i 30. XX wieku 
w Krakowie i warszawie. w latach 1941–1943 na zlecenie Kurii Biskupiej w Sandomierzu 
zrealizował autorski projekt polichromii i artystycznych prac malarskich w kościele pod 
wezwaniem świętej rodziny w Trześni. w tym czasie mieszkał na plebani, gdzie miał też 
swoją pracownię, w której powstały obrazy do kaplic kościelnych oraz obrazy drogi Krzyżowej. 
Parafianie chętnie okazywali swoją pomoc w odnowie kościoła. chętnie też pozowali do 
postaci świętych – czasem było to powodem do radości, a czasem do zazdrości, gdyż młode 
kobiety nie wybrane do pozowania jako anioły czuły się tym faktem urażone. Po okupacji 
zamieszkał w oleśnicy, gdzie pracował w wydziale Kultury Powiatowej rady Narodowej.

51
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 zakopane)

Potok górski

olej, tektura, 48,5 × 64 cm, 
sygn. p.d.: ST. GaŁeK

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

Uczył się w Szkole zawodowej Przemysłu drzewnego w zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. w latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u e. Kovatsa. w latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej aSP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w zakopanem. 
został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. w latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach zawodowych Przemysłu drzewnego w Kołomyi 
i zakopanem. od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TzSP w warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 r. do włoch i na Krym. wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TzSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach zPaP w zakopanem. w 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego oka. Malował 
także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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53
Emil Lindeman
(1864 warszawa – 1945 ozorków  
k. Łodzi)

Na granicy Węgier, 1918 r.

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

wystawiany:
wYSTawa wIoSeNNa arTYSTÓw 
warSzawSKIcH MaJ-czerwIec 1819 
r. w: TowarzYSTwo zacHĘTY SzTUK 
PIĘKNYcH w KrÓL. PoLSKIeM, poz. 95

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

Naukę rysunku rozpoczął od prowadzonej przez wojciecha Gersona warszawskiej Klasy rysunkowej, gdzie w ramach państwowego 
konkursu szkół rysunkowych jego prace zostały wyróżnione listem pochwalnym akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Po ukończeniu 
nauki w warszawie w 1887 wyjechał do Krakowa gdzie przez dwa lata studiował w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Jana Matejki. Pod 
kierunkiem wybitnego mistrza brał udział w pracach nad polichromią w Kościele Mariackim. Jesienią 1890 wyjechał do Paryża, gdzie 
studiował w École nationale supérieure des beaux-arts oraz w académie Julian. Podróżował po włoszech, zatrzymywał się na dłuższe pobyty 
w Neapolu i rzymie, gdzie uczył się w Królewskim Instytucie Sztuk Pięknych, a następnie wyjechał do rosji i przebywał w Petersburgu. 
w 1897 powrócił do warszawy i skupił się na pracy malarza, grafika i ilustratora. zajmował się malarstwem sztalugowym, tworzył polichromie 
i malarstwo ścienne (w kościele św. anny w warszawie, kościele pw. świętego ducha w Kadzidle, kościele św. Teresy w wilnie i w Białym 
domku w warszawskich Łazienkach). 
 Tworzył obrazy olejne i akwarele, cechował je niewielki rozmiar, dlatego też prezentowany obraz jest rzadkością na rynku antykwarycznym.  
Tematem prac Lindemana były pejzaże, widoki nadmorskich plaż, kwiaty i martwe natury. Malując pejzaże uwieczniał widoki z wileńszczyzny, 
okolic warszawy, Nałęczowa, Krynicy i wołynia. Można na nich zobaczyć również przedmieścia polskich i europejskich miast. rzadziej 
tworzył sceny rodzajowe, a w podeszłym wieku często malował kwiaty i martwe natury. Po wybuchu II wojny światowej razem z bliskimi 
przebywał w ozorkowie, gdzie zmarł prawdopodobnie w 1945. Swoje prace wystawiał w Towarzystwie zachęty Sztuk Pięknych, w Salonie 
aleksandra Krywulta, Salonie artystycznym i Salonie czesława Garlińskiego. Uczestniczył również w wystawach organizowanych w wilnie, 
Lwowie, Katowicach, Lublinie, częstochowie, Poznaniu, Gdyni oraz przez krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. wystawiał 
również w Niemczech, wielkiej Brytanii i Stanach zjednoczonych.

Granica polsko-węgierska istniała od 
11 listopada 1918 do 6 grudnia 1918 r., 
wytyczała ją linia rzeki cisy. Najbardziej 
znaną miejscowością na przełomie doliny 
cisy jest rafajłowa na Huculszczyźnie 
(dziś Bystrycia na Ukrainie) w rejonie 
Karpat wschodnich.
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54
Stanisław Czajkowski
(1878 warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaz z Ostrówka

olej, płótno, 68 × 97 cm na blejtramie 
odręczny napis: pejzaż z ostrówka/St. cz. 
Inw. 382

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 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 czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. w swoich kompozycjach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, 
uzyskując na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle 
syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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56
Aleksander Mroczkowski
(1850 Kraków – 1927 Stubno k. 
Przemyśla)

Maria z Romerów Dydyńska

olej, płótno, 81 × 60 cm, na odwrocie 
sygnowany i opisany: MarJa z romerów 
dYdYŃSKa oraz poniżej: a. Mroczkowski 
pinx

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

55
Aleksander Mroczkowski
(1850 Kraków – 1927 Stubno k. 
Przemyśla)

Aleksander Dydyński

olej, płótno, 81 × 60 cm na odwrocie 
sygnowany i opisany: aLeKSaNder 
dYdYŃSKI oraz poniżej: a.Mroczkowski 
pinx

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

rozpoczętą w roku 1865 naukę w krakowskiej SSP pod kierunkiem m.in. w. Łuszczkiewicza 
kontynuował od 1873 r. w akademii monachijskiej w pracowniach a.wagnera oraz o. Seitza. 
Po czterech latach artysta powrócił do Krakowa, by pobierać lekcje malarstwa u J. Matejki. 
z początkiem lat 80-tych ponownie wyjechał na kilka lat do Monachium. w roku 1890 
osiadł w Krakowie. Przewodnim motywem jego twórczości jest pejzaż tatrzański, malowany 
z precyzją bliską sztuce fotografii. Sceny rodzajowe ilustrujące życie na wsi, a także portrety 
zarówno prostych ludzi, jak i właścicieli majątków ziemiańskich, są z kolei owocem częstych 
wypraw artysty do podkrakowskich wsi. Mroczkowski zajmował się również malarstwem 
monumentalnym. Twórczość jego prezentowana była na wielu wystawach, zwłaszcza w TzSP 
w warszawie oraz w TPSP w Krakowie i Lwowie.
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58
Ignacy Zygmuntowicz
(1875 warszawa-1947 Łódź)

Kuropatwy

olej, płótno, 34 × 52 cm,  
sygn. l.d.: I.zygmuntowicz

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

Kunsztu malarskiego nauczył się sam, w 1911 zapisał się na studia w warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych, ale nie istnieją żadne dowody na to, że studiował. Jeśli tak mogło się 
zdarzyć to studiowałby do ok. 1917 i byłby prawdopodobnie studentem wojciecha Kossaka. 
Przypuszczenia te krytycy tłumaczyli faktem, że na początku lat 20. czesław wasilewski 
przygotowywał tzw. podmalówki dla Kossaka. Mieszkał i tworzył w warszawie, a jego 
twórczość nie była biernym kopiowaniem, miał swój własny styl, a jego prace potwierdzały 
twórczą indywidualność. w swoich obrazach nawiązywał do twórczości takich artystów jak 
m.in. Józef Brandt, Józef chełmoński czy alfred wierusz-Kowalski. wielokrotnie uczestniczył 
w krajowych wystawach malarstwa m.in. w Lublinie, Katowicach, częstochowie, Gdyni 
i Poznaniu. wielokrotnie wystawiał w Towarzystwie zachęty Sztuk Pięknych w warszawie. 
Po 1930 zaczął swoje prace podpisywać nazwiskiem „zygmuntowicz”. Prace czesława 
wasilewskiego znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w warszawie, oraz muzeach 
regionalnych w Łańcucie, Łodzi i Lesznie a także w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Łazienkach Królewskich.

57
Adalbert Lipczinski
(1876 Lebork – 1974 Sopot)

Pejzaż leśny

olej, płótno, 63,5 × 77 cm,  
sygn. p.d.: alb. Lipczinski

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiował początkowo w gdańskiej Kunst und Gewerbeschule. Po wyjeździe do anglii 
w 1897 roku osiadł w Liverpoolu, gdzie kontynuował naukę malarstwa i rysunku w School 
of architecture and applied art. Pobyt w anglii był okresem bardzo twórczym w życiu artysty. 
Lipczinski brał udział w licznych wydarzeniach artystycznych, uczestniczył w różnego rodzaju 
wystawach zbiorowych oraz miał szereg wystaw indywidualnych. w roku 1919 z żoną 
przyjechał do Sopotu, gdzie mieszkał do śmierci w 1974 r. okres międzywojenny to czas 
stabilizacji, uznania i dobrej sytuacji materialnej. artysta malował w tym czasie portrety, 
często dzieci oraz pejzaże, martwe natury i kwiaty, które prezentował na wystawach nie 
tylko w Gdańsku i Sopocie, ale także wysyłał do Niemiec i anglii. Po wojnie malował mało, 
głównie portrety i widoki Gdańska. wątpliwości może budzić pisownia nazwiska malarza. 
Przyjęto formę „Lipczinski”, bo taką prawie zawsze posługiwał się artysta podpisując swoje 
prace.  rozpatrywanie kwestii narodowości Lipczinskiego nie jest istotne w kontekście jego 
twórczości. dla niego ważna była tożsamość artystyczna nie narodowa, przynależność do 
określonego środowiska kulturowego, a nie politycznego. chciał być artystą wolnym od granic 
politycznych. Niestety nie było mu to dane. Po każdej wojnie światowej władze państwo, 
w których mieszkał rozliczały go z miejsca urodzenia, które za jego życia trzykrotnie zmieniło 
przynależność państwową.
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59
Kazimierz Lasocki 
(1871 Gąbin – 1952 warszawa)

Krowy u wodopoju, 1933 r.

olej, płótno, 60 × 80 cm,  
sygn. i dat. l.d.: K. Lasocki 1933 r.

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

Uczeń w. Gersona i J. Kauzika w warszawskiej Klasie Klasie rysunkowej, studiował następnie 
w Monachium - prywatnie u a. azbe’go i w akademii u F. Stucka. w latach późniejszych wiele 
podróżował po europie i kraju. w latach 1901 - 1904 był asystentem K. Krzyżanowskiego 
w jego prywatnej szkole w warszawie. od 1904 r. przez okres około dziesięciu lat przebywał 
we włoszech, przyjeżdżając na dłuższe pobyty do kraju. Malował wówczas portrety, akty, 
sceny rodzajowe i pejzaże. od 1907 r. zaczął malować obrazy z bydłem, co stało się z czasem 
jego specjalnością. Jego obrazy malowane z biegłością i swobodą utrzymane są najczęściej 
w konwencji realistycznej. dużo wystawiał.
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60
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Pejzaż panoramiczny

olej, płótno, 33,5 × 89 cm, 
sygn. l.d.: Jerzy Karszniewicz

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

Studiował w krakowskiej aSP w latach 1895–1901 u F. cynka, J. Malczewskiego i J. Mehoffera. 
Należał tez do uczniów J. Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ na późniejszą twórczość 
artysty. Naukę kontynuował w paryskiej École des Beaux-arts u J. L. Gérôme’a. Był członkiem cechu 
„Jednoróg”, Grupy „zero” i Powszechnego związku artystów Polskich Niezależnych. Uczestniczył 
w wielu wystawach w krakowskim TPSP, w warszawskiej zachęcie, w Poznaniu, czy we 
Lwowie. Pierwsza indywidualna wystawa artysty miała miejsce w 1933 roku w TPSP 
w Krakowie. Twórczość Karszniewicza to przede wszystkim malarstwo pejzażowe, przeważ-
nie ukazujące widoki okolic Krakowa. Malował szerokimi i miękkimi plamami barwnymi, 
zazwyczaj na niewielkich formatach.

Malarz uchodzący za samouka. w roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
wystawiał m.in. w warszawskim TzSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak w. Kossak, Brandt, wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. dzieła wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.

61
Czesław Wasilewski
(1875 warszawa – 1947 Łódź)

Po polowaniu

olej, płótno, 31 × 49 cm, 
sygn.: cz. wasilewski

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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62
Stanisław Czajkowski
(1878 warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż, 1906 r.

olej, płótno, 120,5 × 161 cm
sygn. i dat. l. d.: 1906 STANISŁAW 
CZAJKOWSKI
na odwrocie fragmentarycznie  
zachowana naklejka wystawowa z TPSP 
w Krakowie (?)

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Stanisław czajkowski studiował w akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także 
w académie Julian w Paryżu. Jego brat, Józef również był malarzem. odbył wiele podróży 
artystycznych po europie, odwiedzał też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi 
postaciami świata artystycznego, zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego 
wesela rydla, opisanego przez S. wyspiańskiego w dramacie: „wesele”. artysta wyszedł ze 
szkoły Stanisławskiego, który zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.

„zastanawiając się nad istotą indywidualności czajkowskiego i jego odrębnością 
od pozornie zbliżonych do niego wielu artystów naszych, głównie pejzażystów, 
dochodzimy do wniosku, żeistotę tą stanowi szczerość wysławiająca się mową 
malarską niezmiernie prostą i czystą. czajkowski długoletniemi studjami zdobył 
sobie łatwość i płynność wypowiadania swych wrażeń niezwykle bogatych, 
czerpanych bezpośrednio z natury. ze skarbca jej, otwartego dla czajkowskiego 
naścieżaj artysta wchłania w siebie urodę jej bogactw. Bytuje niby zahypnoty-
zowany urokiem złota jesieni, szmaragdami lata, szafirami niebios, tęsknotą 
równin bezbzeżnych i półtonami nastrojów powieczornych.
 czajkowski jest nawskroś lirykiem o powierzchowności malarskiej natu-
ralisty. Liryzm jego przetapia kształty realne w formy idealnych przypomnień 
pewnego fragmentarycznego ensembl u natury w chwili osobliwego wyrazu, 
uchwytnego tylko dla uduchowionego oka artysty.
 Jakąż jest druga strona jego twórczości, strona, – nazwijmy ją w odróżnieniu 
jej od pierwszej – praktyczną? czajkowski, jeśli chodzi o technikę malarską, 
to przyznać trzeba – opanował ją w zupełności. Faktura jego obrazów jest 
nadewszystko czytelna, pozatem zupełnie zdecydowana w swym charakterze. 
Kolor jego posiada miąższ, swoją, że tak powimy cielesność, właściwą farbie 
olejnej przez czajkowskiego bardzo umiejętnie wyzyskanej. zależność od natury 
w grucie rzeczy u Stanisława czajkowskiego jest rzeczą poniekąd wtórną. dosyć 
przyjrzeć się baczniej pracom artysty z Kazimierza nad wisłą, by tę twórczość 
stwierdzić i zwrócić uwagę na istotne wartości jego obrazów, w pierwszym 
rzędzie na kompozycję. czajkowski każdy wybrany motyw z natury komponuje 
w układzie i w założeniu tonacyjnem. w obrazach jego nie spotykamy się 
nigdzie z przypadkowością, niszczącą zazwyczaj całość zamierzeń, przeciwnie, 
– widzimy wszędzie wielką wolę, umiejętność i konsekwentne przeprowadzenie 
usiłowań.”

wystawa Stanisława czajkowskiego, katalog VI-ty, Salon Sztuki czesława 
Garlińskiego, warszawa marzec 1923, nlb
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Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. wiosną 
1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się 
o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez wehrmacht schronił się w aix-en-Provence, 
gdzie z Paryża przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez 
prof. wacława zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, 
czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 
1947 r. Klimek przeniósł się nad zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac ma-
larskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył 
tam w latach 1948-1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem chagallem i Henri 
Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale  d’art 
de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym 
medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. wiele z nich 
było wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, 
paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł. 
estetyka malarska Klimka miała swój rodowód w kolorystycznej szkole „kapistów”. Mimo  
fascynacji malarstwem swoich znanych przyjaciół, zarówno tych polskich jak i francuskich, 
artysta zawsze zachowywał swoją niepowtarzalną, lecz rozpoznawalną odrębność.

63
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Villefranche – Nicea, 1966 r.

olej, płótno, 38 × 45, 5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: KLIMeK 66

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

64
Samuel Obodowski
(1892 Berszad na Ukrainie – 
1963 Tel awiw)

Cesarea, 1923 r.

olej, płótno, 55 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.: 
S. oBodowSKI/caeSarea 1923

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

Samuel obodowski rozwijał swoją karierę artystyczną w latach 1910–1920 r, gdy wy-
emigrował do Francji. zetknął się tam  z silnym rozwojem nowych prądów artystycznych: 
postimpresjonizmu, ekspresjonizmu i kubizmu. echa tych przemian są  widoczne w stylistyce 
prac obodowskiego. charakterystyczne dla malarza mariny i pejzaże są malowane impastowo 
i świetliście,  natomiast w wedutach – budynkach widzimy wpływy kubizmu.
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65
Rajmund Kanelba
(1897 warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczynka z melonem

olej, płótno naklejone na tekturę; 
50 × 37,7 cm w świetle ramy;
sygn. p. g.: kanelba;
na odwrocie:
– napis: girl with melon/by/KaNeLBa;
–  nalepka: N.Y. cIrcULaTING LIBrarY 

oF PaINTINGS/Kanelba # 4/„girl with 
melon/…”

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 50 000 – 55 000 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

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

ch. aronson, art polonais modenie, Paris 1929, s. 17.
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67
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Słoneczniki w niebieskim 
wazonie, 1973 r.

olej, tektura, 70 × 50 cm, sygn. l.d.: 
HBaranowski, na odwrocie naklejka 
autorska z tytułem pracy: SŁoNeczNIKI 
i datą: 1973

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

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

66
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Portret Tadeusza 
Kwiatkowskiego, 1943 r.

olej, płótno, 80 × 64 cm,  
sygn. i dat. l.g.: rzepiński 943

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Był słuchaczem wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 studentem 
krakowskiej aSP w pracowniach władysława Jarockiego, wojciecha weissa i Felicjana 
Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał 
do grupy „zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej aSP, czterokrotnie był też jej 
rektorem. wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidu-
alnych w kraju i za granicą. związany był z nurtem polskiego koloryzmu. rzepiński tworzył 
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy 
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił 
swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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68
Józef Młynarski
(1925–1987)

Górnik, 1971 r.

olej, płótno, 135 × 135 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Młynarski Józef, 1971, na odwrocie 
l.d.: Józef Młynarski Górnik z Kopalni  
im. Gen. zawadzkiego/135×135 cm/olej

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Należał do Grupy Malarzy realistów (znanej później jako Grupa realistów) założonej przez małżeństwo 
Juliusza i Heleny Krajewskich. w latach 1962–1977 grupa wystawiała swoje prace w zachęcie. celem 
inicjatywy było stworzenie swoistej przeciwwagi w stosunku do sztuki abstrakcyjnej i podkreślenie znaczenia 
sztuki figuratywnej. Było to o tyle istotne, że po latach oficjalnej doktryny socrealizmu – realizm jako 
nurt w sztuce nie miał dobrych notowań. artyści skupieni w Grupie realistów podkreślali, że sztuka nie 
może powstawać w oderwaniu od rzeczywistości, życia i problemów ludzi. w tym duchu swoje prace 
tworzył Józef Młynarski, portretował codzienność, robotników przy pracy, był również autorem wielu grafik 
i plakatów. w 1987 r. odbyła się monograficzna wystawa artysty na której zaprezentowano malarski 
i graficzny dorobek artysty.
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70
Władysław Chmieliński
(1911 warszawa – 1979 tamże)

Widok na Stare Miasto 
w Warszawie

olej, płótno, 35 × 50 cm,  
sygn. p.d.: wł.chmieliński

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

Był malarzem związanym z warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. w latach 1926-1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
rysunkowa). wiodącym tematem jego obrazów były widoki miejskie, malowane olejno 
i akwarelą. w latach 1935-1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej 
architektury; wśród nich, widoki Sandomierza, Krakowa, Kazimierza nad wisłą, a także 
wnętrza zabytkowych kościołów czy pałaców, m.in. zamku Królewskiego w warszawie 
i Pałacu w wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, sanny, 
zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. w latach 1967-1969 wyjeżdżał na dłuższe pobyty 
do danii. w latach 1936–1939 artysta używał także pseudonimu „władysław Stachowicz”.

69
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 warszawa)

Plac Zamkowy przed odbudową 
Zamku Królewskiego, 1969 r.

olej, płótno, 80 × 110 cm, sygn. p.d.: 
w zakrzewski i dat. śr.d.: 1969, opisany 
na odwrocie: w zaKrzewSKI/1969/
warszawa/plac zamkowy/80x110

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

rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej 
Szkole Sztuk zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem e. Butrymowicza oraz, w latach 
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w związku radzieckim, 
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej. 
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej aSP. 
wiele podróżował, m.in. do Francji, włoch i Stanów zjednoczonych, malując tamtejsze 
krajobrazy oraz widoki miast. choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył 
przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno krajowych, 
jak i zagranicznych.
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72
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Sad pod Krakowem, 1989 r.

olej, płótno, 59 × 67 cm,  
sygn. p.d.: Szancenbach,  
na odwrocie tytuł i data 1989

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 19 000 – 25 000 zł

w latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i a. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w aSP 
u w. weissa, e. eibischa i L. Gradowskiego. od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na wydziale Malarstwa. w latach 1987–93 był rektorem aSP w Krakowie, a w 1986 
r. został mianowany profesorem. w jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.

71
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Martwa natura z bukietem

olej, płótno, 61 × 50 cm, 
sygn. l.d.: Klimek

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

Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. wiosną 
1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się 
o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez wehrmacht schronił się w aix- -en-Provence, 
gdzie z Paryża przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez 
prof. wacława zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, czuł 
się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 
r. Klimek przeniósł się nad zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac malarskich 
w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 
1948–1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem chagallem i Henri Matissem, z tym 
ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’art de Menton, gdzie 
wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 
oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. wiele z nich było wystawianych w renomo-
wanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił do swoich 
zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł. estetyka malarska Klimka miała 
swój rodowód w kolorystycznej szkole „kapistów”. Mimo fascynacji malarstwem swoich 
znanych przyjaciół, zarówno tych polskich jak i francuskich, artysta zawsze zachowywał 
swoją niepowtarzalną, lecz rozpoznawalną odrębność.
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74
Marek Żuławski
(1908 rzym – 1985 Londyn)

Portret damy

olej, płyta, 99,5 × 85,5 cm,  
sygn. p.d.: M. Żuławski

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

73
Marek Żuławski
(1908 rzym – 1985 Londyn)

Pewter

olej, płótno, 60 × 100 cm,  
sygn. na odwrocie i opisany: No 30/
PewTer, by Marek Żuławski, naklejka 
wystawowa z nazwiskiem artysty i tytułem

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

Malarz, rysownik, krytyk artystyczny, był synem pisarza Jerzego Żuławskiego. od 1926 
studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Karola Tichego, Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. w 1935 otrzymał stypendium ministerialne 
i wyjechał na dalsze studia do Paryża. od 1936 stale mieszkał w Londynie. w latach 
trzydziestych przesyłał obrazy na wystawy w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki, 
wystawiał także w londyńskich galeriach. Po wojnie prezentował swe prace w kilku miastach 
wielkiej Brytanii, w 1952 miał wystawę we Florencji. wystawiał również w kraju, m.in. 
w warszawie, Sopocie oraz w Toruniu. wiele podróżował, m.in. do włoch, Grecji, Szwajcarii, 
na Bliski wschód. we wcześniejszym okresie twórczości malował w konwencji postimpre-
sjonistycznego koloryzmu, z czasem coraz bardziej upraszczał i syntetyzował formę, stosując 
ciemniejszą, zgaszoną gamę barwną. zajmował się też grafiką, rysunkiem i malarstwem 
ściennym. Był także pisarzem i krytykiem sztuki; opublikował dawn, Noon and Night (1958), 
od Hogartha do Bacona (1973), romantyzm, klasycyzm i z powrotem (1976) oraz dwa 
tomy wspomnień Studium do autoportretu (1980, 1990). Ponadto – podobnie jak rodzice 
i bracia (Juliusz i wawrzyniec) – był zamiłowanym taternikiem, w latach międzywojennych 
dokonał kilku nowych wejść. 

w 1926 rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Karola 
Tichego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. w 1935 otrzymał 
stypendium ministerialne i wyjechał na dalsze studia do Paryża. od 1936 stale mieszkał 
w Londynie. w latach trzydziestych przesyłał obrazy na pokazy w warszawskim Instytucie 
Propagandy Sztuki, wystawiał także w londyńskich galeriach. wiele podróżował, m.in. do 
włoch, Grecji, Szwajcarii, na Bliski wschód. w początkowym okresie twórczości malował 
w konwencji postimpresjonistycznego koloryzmu, z czasem coraz bardziej upraszczał 
i syntetyzował formę.
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76
Henryk Płóciennik
(1933–2020)

Akt, 1998 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm,  
sygn., dat. i opisany na blejtramie: 
HeNrYK PŁÓcIeNNIK 98 aKT

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

od 1962 roku należał do zPaP. zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malar-
stwem sztalugowym. Jest autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym 
opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Jego prace 
prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach 
zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego w warszawie, 
Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień 
na wystawach i konkursach. w 2004 w Łodzi powstała Fundacja „arkadia” jego imienia, 
której celem jest zebranie, opracowanie i popularyzacja twórczości artysty. 

75
Alicja Hohermann
(1902 warszwa – ok.1943 obóz 
w Treblince)

Bukiet bzów białych, 1938 r.

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

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

Studiowała prawdopodobnie w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. w 1925 roku wystawiała 
swoje prace w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych w warszawie. około 
1921 roku wyjechała do Paryża, gdzie uczestniczyła w wystawach w Salonie Niezależnych 
i Jesiennym oraz Salon des Tuilleries (w latach 1926–1937). wystawiała także w Londynie 
i Nowym Jorku. Malowała portrety, kompozycje figuralne, postacie przebrane w „kostiumy 
dekoracyjne”, często o wyraźnych wpływach kubizmu. zginęła w obozie w Treblince, gdzie 
została przewieziona po schwytaniu w Marsylii.
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78
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret Heleny Mond, 1937 r.

pastel, płyta, 100 × 70 cm,  
sygn. i dat. l. g.: w. wodzinowski/1937,  
na odwrocie dwie pieczęcie składu 
magazynu przyborów malarskich r. alek-
sandrowicz w Krakowie na ul. Basztowej 
11 w Krakowie.

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

77
Stefan Matejko
(1871–1933)

Portret Karola Albrechta 
Habsburga, 1916 r.

olej, płótno, 75 × 55 cm sygn. p. d.: 
S.w.MaTeJKo/916/NowY SĄcz

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

Był synem starszego brata Jana Matejki. Studiował w latach 1886- 92 w krakowskiej aSP 
m. in. u w. Łuszczkiewicza, L. Loeflera i J. Matejki. w latach 1892- 94 dzięki stypendium 
im. Siemianowskich studiował w akademii monachijskiej. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, 
portrety. wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie, także w wilnie. Specjalizował się głównie 
w malarstwie ściennym i witrażownictwie. Pracował m. in. przy malowaniu fragmentów 
figuralnych polichromii w kościele Mariackim w Krakowie oraz w kościele św. Mikołaja, 
a także przy polichromii w kaplicy św. Trójcy na zamku w Lublinie. od 1906 r. kierował 
działem kompozycji figuralnej w zakładzie Żeleńskich w Krakowie.

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



126 sopocki dom aukcyjny

79
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Struktura i światło V, 1960 r.

olej, płótno, 80 × 60 cm, sygn. p.d.: 
z.Stanek, na odwrocie naklejka autorska 
z tytułem pracy, oznaczenia numeryczne 
na płótnie i na blejtramie: 1533

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

od początku był uważany (m.in. w recenzjach Juliana Przybosia) za najciekawszego i jednego 
z najbardziej dojrzałych artystycznie członków katowickiej grupy ST-53. Przyjechał na śląsk 
z Krakowa, skąd pochodził i gdzie rozpoczął studia. Stanek konsekwentnie rozwijał ideę 
„Powidoków” władysława Strzemińskiego. światło rozbija kształty przedmiotów, wnika 
w nie, prześwietla. Najbardziej inspirujący pod tym względem jest świat roślinny, co zbliża 
twórczość Stanka z lat 60. do nurtu abstrakcji biologicznej i malarstwa materii. długo 
pozostawał w charakterystycznej dla tego nurtu „brudnej”, monochromatycznej kolorystyce.

„[Po Strzemińskim] kontynuatorem tych malarskich odkryć światła bez przedmiotów był 
zdzisław Stanek. on również chwytał w oko zjawy świetlne… lecz te, które wypełniają 
powidokami przestrzeń między oświetlonymi przedmiotami. Na te zjawy patrzył otwartymi 
oczami (…)” tak o artyście pisał w 1965 r. Julian Przyboś. artysta bowiem wywodził kształty 
swej sztuki  od form organicznych, wykazując ich związki z naturą, nie przedstawiając 
jednak przedmiotów w ich naturalnym otoczeniu kształtował znakomite kompozycje na 
pograniczu abstrakcji. Podziwiane przez znawców i kolekcjonerów, zachwycające strukturą 
i wysublimowanym kolorem światła w międzyprzestrzeni, obrazy świateł, światłodrzewa 
i światłokwiaty, światłohuty i Formy krystaliczne czy wreszcie światłoformy i obrazoformy, 
które można zobaczyć na wystawie, nawiązują do idei Strzemińskiego aby obraz był tak 
organiczny, jak jest natura. wciąż rozwijając swe eksperymentalne koncepcje Stanek 
przechodził od płaskiej powierzchni obrazu, przez coraz wyrazistszą fakturę, collage, relief, 
aż do form rzeźbiarskich”.

wstęp do wystawy „NeoawaNGarda Na GÓrNYM śLĄSKU. zdzISŁaw STaNeK. 
NIeUSTaJĄce odKrYwaNIe” (09.11.2017-02.04.2018), Muzem Historii Katowic



129128 sopocki dom aukcyjny aukcja malarstwa polskiego

81
Zbigniew Makowski
(1930–2019)

Plan snu, 1964 r.

akwarela, papier, 35 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: zbigniew Makowski/26.
II.1964

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

Studiował w aSP w warszawie w latach 1950–1956, dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza 
Tomorowicza. Początkowo skłaniał się ku surrealizmowi – podczas pobytu w Paryżu w 1962 
zetknął się z andré Bretonem i międzynarodowym ruchem Phases. Jednak decydujący wpływ 
na wyraz jego sztuki wywarły pozamalarskie zainteresowania, jakim się oddaje. Był literatem, 
poetą, erudytą, zwłaszcza zaś znawcą szerokiego spektrum filozofii i wiedzy tajemnej wielu 
kultur. znawstwo to wykorzystuje w swoich pracach malarskich, rysunkowych, a także 
w unikatowych książkach, które własnoręcznie wykonuje na specjalnie preparowanych 
papierach. w swych pracach nawarstwia symbole, cytaty i znaczenia w nieczytelny, zdawałoby 
się, chaos. wypada jednak wierzyć krytykom, którzy twierdzą, iż prace Makowskiego otwierają 
przed cierpliwym i intelektualnie przygotowanym „czytelnikiem“ świat swoistej narracji. Sam 
artysta zaś zwraca uwagę na „permutacyjną“ strukturę swych prac, w których rozmaite cytaty i 
odniesienia kulturowe przeplatają się z jego prywatną ikonografią. Tak czy inaczej, z pewnością 
w pracach Makowskiego da się wyróżnić pewien „alfabet“ wizualno-symboliczny, którego 
elementy pojawiają się w nich stale w różnych konfiguracjach. Należą doń np. takie wizerunki, 
jak klucz, drabina, studnia, mandala, kielich itp. otaczają je napisy, często łacińskie, a także 
pojedyncze cyfry, litery, ornamenty. określił je ktoś jako rebusy o wielkiej urodzie, które można 
odczytywać, można też kontemplować. od roku 1982 artysta przestał wystawiać, ale nie 
tworzyć. Powstają wówczas prace będące rodzajem nowoczesnego notatnika, rozpoczętego 
jeszcze w latach 60., do którego artysta powraca z nowymi przemyśleniami. artysta jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Krytyki artystycznej im. Norwida (1973) i Nagrody 
im. Jana cybisa (1992).

80
Jacek Sienicki
(1928 warszawa – 2000 tamże)

Martwa natura, 1990 r.

olej, płótno, 33 × 41 cm,  
sygn. p.d.: J.Sienicki, opisany  
na odwrocie: Jacek/Sienicki/X 1990

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studiował na wydziale Malarstwa aSP w warszawie, w pracowni artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w 1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na wystawie Młodej Plastyki w warszawie w 1955 roku. w tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. w 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację z ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki artystycznej im. 
c. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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83
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 wrocław)

Bez tytułu, 1981 r.

gwasz, papier, 48 × 85 cm,  
sygn. i dat. p.d.: J Hałas 81

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

artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia arsenału, wymie-
niany wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim, 
niezrównany kolorysta. Urodził się w Nowym Sączu. w 1949 roku przeprowadził się do 
wrocławia gdzie rozpoczął studia w Państwowej wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni 
eugeniusza Gepperta, uzyskując dyplom w 1954 r. w 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą 
twórców lokalnego śro – dowiska plastycznego. w latach 1958–2001 związany był pracą 
dydaktyczną z PwSSP. w latach 1984–1985 pełnił funkcję prorektora PwSSP, a w 1985 
objął katedrę Malarstwa na wydziale Malarstwa i rzeźby. w 1990 uzyskał tytuł profesora 
zwyczajnego. Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – wnętrzami 
oraz drogami. oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości 
Hałasa, jaką były Góry.

82
Tomasz Tatarczyk
(1947 Katowice – 2010 warszawa)

Bez tytułu, 1985 r.

tempera, kredka, tusz, papier, 
30 × 40 cm, sygn. i dat. p.g.: ToMeK 85

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Studiował początkowo na Politechnice warszawskiej (1966–1972), a następnie w war-
szawskiej akademii Sztuk Pięknych (1976–1981), gdzie uzyskał dyplom w pracowni 
Jana Tarasina. w latach 1980–1988 był asystentem na wydziale Malarstwa w tamtejszej 
akademii. w czasach, kiedy tradycyjne malarstwo pejzażowe pozostaje na dalekim planie 
zainteresowań artystów, stworzył własną, niezmiernie ciekawą formułę obrazu skupionego 
przede wszystkim na doświadczeniu bliskiego obcowania, intymnego wręcz kontaktu z naturą.
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84
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 warszawa)

Pola, 1980 r.

akryl, płótno, 97 × 125 cm,  
sygn. p.d.: dominik, sygn, dat. i opisany 
na odwrocie: doMINIK 1980/PoLa 
97 × 125/aKrYLe

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 50 000 – 55 000 zł

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

śmiało możemy nazwać dominika pejzażystą – ale jednocześnie twórcą malowanych przez 
siebie pejzaży. obrazy jego zresztą w swym formacie, który prawie nigdy nie przyjmował 
proporcji pionowego prostokąta, są dla nas szerokoekranowym obrazem świata barw, gdzie 
żywa przestrzeń dynamicznych, wibrujących elementów jest czasem silnie skontrastowana 
geometrycznym układem regularnych form o jednolitej powierzchni koloru. zestawienie 
geometrycznych elementów z dynamiką pozostałej przestrzeni nasuwa skojarzenia dyscypliny 
architektonicznej- łączenia statyki dzieł człowieka z bogactwem i dynamiką przyrody.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy Tadeusza dominika,  
zachęta, warszawa, 1969 r.
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86
Henryk Płóciennik
(1933–2020)

Dla Przyjaciół w roku 2433

olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn., opisany 
i dat. na odwrocie: H. PŁÓcIeNNIK „dLa 
PrzYJacIÓŁ w roKU 2433 (1)’ oLeJ 
81 X 65 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

od 1962 roku należał do zPaP. zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malar-
stwem sztalugowym. Jest autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym 
opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Jego prace 
prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach 
zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego w warszawie, 
Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień 
na wystawach i konkursach. w 2004 w Łodzi powstała Fundacja „arkadia” jego imienia, 
której celem jest zebranie, opracowanie i popularyzacja twórczości artysty. 

85
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 śliwniki pod Kaliszem)

Progresywny XXI, 2011 r.

akryl, płyta, 100 × 80 cm, sygnowany 
na odwrocie: aNdrzeJ GIeraGa, 
ProGreSYwNY XXI, PŁYTa, aKrYL, 
100 X 80 cM, 2011

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

Malarz, grafik, rysownik, pedagog, animator kultury. w latach 1965–1970 studiował na 
wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. w roku 
1971 obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni malarstwa prof. romana Modzelewskiego 
oraz z zakresu projektowania u doc. antoniego Starczewskiego (Pracownia projektowania 
dywanu i gobelinu) i doc. anieli Bogusławskiej (Pracownia projektowania tkaniny dekora-
cyjnej). Tuż po dyplomie został zatrudniony na macierzystej uczelni na stanowisku asystenta 
w Pracowni projektowania dzianiny. Na uczelni zajmował po drodze różne stanowiska, m.in. 
w 1983 objął III Pracownię Malarstwa i rysunku w Katedrze Kształcenia ogólnoplastycznego 
na wydziale wzornictwa Przemysłowego, którą kierował aż do chwili przejścia na emeryturę do 
2005 r. w latach 1994–2014 współpracował z Politechniką radomską (obecnie Uniwersytet 
Technologiczno-Humanistyczny) na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuki, 
później wydziale Sztuki, pełniąc od 2008 roku funkcję kierownika Katedry Malarstwa 
i rysunku. od 2014 roku do chwili obecnej jest pedagogiem akademii Humanistyczno-
-ekonomicznej w Łodzi na wydziale artystycznym. artysta mieszka i tworzy w Łodzi.
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87
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Kilimandżaro, Kilimandżaro, 
2021

olej, akryl, płótno, 127 × 103 cm,  
sygn. p.d.: olbinski

do obrazu dołączono certyfikat autorski

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Urodził się i studiował w Polsce, gdzie ukończył wydział architektury Politechniki war-
szawskiej. w 1981 roku wyemigrował do Stanów zjednoczonych. za swoje prace otrzymał 
ponad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale przyznawane przez Klub dyrektorów 
artystycznych w Nowym Jorku oraz złote i srebrne medale od Towarzystwa Ilustratorów 
w Nowym Jorku i Los angeles. w latach 1983–1988 był wykładowcą na Uniwersytecie 
Temple w Filadelfii a w latach 1987–2001 wykładał w prestiżowej School of Visual arts 
w Nowym Jorku. w 1994 roku otrzymał międzynarodowego oscara za Najbardziej znaczący 
Plakat roku, Prix Savignac w Paryżu. w tym samym roku otrzymał nagrodę czasopisma 
creative review w Londynie za najlepszą brytyjską ilustrację. Prace olbińskiego znajdują się 
w kolekcjach tak prestiżowych instytucji jak, m.in.: The National arts club w Nowym Jorku, 
Smithsonian Institute and Library of congres w waszyngtonie, Suntory Museum w osace 
oraz w wielu prywatnych i korporacyjnych zbiorach w USa, Japonii i europie. w 2006 roku 
Prezydent rP odznaczył artystę złotym medalem Gloria artis oraz w 2012 roku Krzyżem 
oficerskim orderu odrodzenia Polski. w ostatnich latach twórczość rafała olbińskiego jest 
szeroko wystawiana na całym świecie. w roku 2019 w Muzeum Polskim w rapperswil 
w Szwajcarii. w Monachium. w parlamencie Brytyjskim odbyła się prezentacji książki ars 
Picturae. w 2018 Miała miejsce wystawa w Pałacu Sztuki w Krakowie prezentująca sto 
obrazów. w ostatnich latach odbyło się także wiele indywidualnych wystaw rafała olbińskiego 
w Stanach zjednoczonych: w 2017 roku w Nowym Jorku w Kosciuszko Foundation, w 2016 
w Gallery 444 w San Francisco, w 2014 w Gallery Studio Vendome w Nowym Jorku oraz 
w 2013 w Suzzallo Library University of washington, Seattle. w 2015 prezentował swoje 
dzieła na eXPo w Mediolanie, a wcześniej w 2014 w chinach na International art exhibition 
w Harbin i w 2013 Museu da Musica w Lizbonie.

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

Marzena Mróz w rozmowie z rafałem 
olbińskim, 14.04.2017 r.
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88
Leon Tarasewicz 
(ur. 1957 waliły k. Białegostoku)

Bez tytułu, 2016 r.

akryl, płótno, 100 × 130 cm,  
sygn. i dat. na odwrocie:  
Leon Tarasewicz/2016

cena wywoławcza: 70 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł

w latach 1979–1984 studiował na wydziale Malarstwa aSP w warszawie. 
dyplom uzyskał w 1984 r. w pracowni prof. T. dominika. w roku akademickim 
1996/97 macierzysta uczelnia zaprosiła go do prowadzenia pracowni na 
wydziale Malarstwa., następnie na wydziale Sztuki Mediów w warszawie. 
Jeszcze w 1984 r. debiutował w Galerii dziekanka, ale to wystawa dyplomowa 
zorganizowana w galerii Foksal w tym samym roku znacznie wpłynęła na jego 
karierę, umożliwiając m.in. wystawy w Galerie Nordenhake w Sztokholmie, 
Galleria del cavallino w wenecji czy Galerie Nordenhake w Malmö oraz wyjazdy 
na biennale sztuki w wenecji czy Sao Paolo. Już w okresie studiów odnalazł 
własny sposób przedstawiania natury poddawanej syntezie na granicy abstrakcji. 
wczesne obrazy artysty przypominały pejzaże, z których eliminował stopniowo 
„zbędne” elementy, proponując bardzo osobistą wersję natury. Tworzy abstrak-
cyjne kompozycje pól i smug koloru wypełniających wielkoformatowe obrazy, 
jak również – coraz częściej – malowidła na ścianach galerii (np. w Konsthall, 
Malmö 1992, w Galerii Foksal, warszawa 1994, na wystawie „Sztuka wobec 
natury”, Galeria zachęta, warszawa 1996). Bardzo ważną inspirację stanowi 
dla artysty krajobraz rodzinnych stron białostocczyzny. Inspiracje czerpie 
z malarstwa Jerzego Nowosielskiego oraz tradycji ikon, tworząc z nią żywy 
dialog. artysta został wyróżniony m.in. Paszportem Polityki, Nagrodą im. Jana 
cybisa w 2000 r., Nagrodą Fundacji Nowosielskich, wielką Nagrodą Fundacji 
Kultury (2006), a także Nagrodą im. prof. aleksandra Gieysztora za szczególne 
osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego (2018). Miał wystawy 
indywidualne w czołowych muzeach i galeriach w kraju oraz w Londynie, 
Nowym Jorku, Berlinie, wenecji i in. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach 
Muzeum Narodowego w warszawie, Muzeum Narodowego Krakowie, Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego we wrocławiu, Muzeum 
śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi. Leon Tarasewicz związany 
jest z rodzinną wsią waliły, nieopodal Gródka na Podlasiu. od lat angażuje się 
również w życie mniejszości białoruskiej w Polsce do której sam należy. Jest 
Prezesem związku Hodowców Kur ozdobnych.

„Idący chodnikiem widz lub jadący rowerzysta obserwował będzie zmieniające 
się kolory malowane długimi, przenikającymi się pasmami. Kolory rozpoczynają 
się od czystych błękitów, przez brązy i czernie, różne odcienie zieleni i żółcieni, 
a kończą się ciepłymi oranżami z akcentem pomarańczowych brązów. Przy-
wołują cztery pory roku i wprowadzają świeży powiew natury w industrialną 
przestrzeń nowoczesnej architektury.”

agata Smalcerz z Galerii Bielskiej Bwa.
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89
Marek Sapetto
(1939–2019)

Prestidigitator 4, 1979 r.

olej, płótno, 110 × 80 cm,  
sygn. l.d.: Sapetto 79, opisany  
na odwrocie Prestidigitator 4 M. Sapetto

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Malarz, grafik, kojarzony przede wszystkim z polską odmianą nowej figuracji. Urodził się 
w 1939 w Końskiem, w Kieleckiem. W latach 1960–1966 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Michała 
Byliny. W 1971 roku rozpoczął pracę pedagogiczną na Wydziale Malarstwa, od 1990 roku 
jest profesorem. Od 1968 roku wystawiał wspólnie z Wiesławem Szamborskim, obaj artyści 
byli czołowymi reprezentantami świeżo narodzonego nurtu nowej figuracji lat 70. Otrzymał 
w tym czasie kilka nagród i wyróżnień, m.in.: III nagrodę w konkursie Motywy wiejskie 
w polskim malarstwie współczesnym w Warszawie (1968), III nagrodę i wyróżnienie na 
V Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Marynistycznej w Gdańsku (1969), wyróżnienie na 
Festiwalu Sztuk Pięknych w Warszawie (1972). W latach 80. był aktywnym członkiem Ruchu 
Kultury Niezależnej i współorganizatorem wystaw poza oficjalnym obiegiem. Za twórczość 
artystyczną w 1983 roku otrzymał nagrodę przyznaną przez Komitet Kultury Niezależnej. 

Programowo założona przedmiotowość i wiara 
w społeczne oddziaływanie sztuki wpływają 
na ekspresję mojej twórczości. Nadawanie 
dominanty i uporządkowanie znaczeń, rzeczy, 
przedmiotów, idei jest dla mnie równoznaczne 
z kreowaniem.

Marek Sapetto
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90
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Brda, 2020 r.

akryl, płótno, 70 × 100 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Fogtt 20

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

w procesie tworzenia jest tak, że powołuję do życia coś, co się tworzy, a efektu 
końcowego nie jestem w stanie wywołać. Mam tylko i wyłącznie tak zwane 
przeczucie. (…) Powołuję do życia byt, który żyje swoimi prawami. Bez kontaktu 
z naturą nie jesteśmy w stanie doznać takiego olśnienia, czy zjawienia się 
czegoś, co nazywamy inspiracją. a inspiracja to jest coś, co nasz umysł już 
wie, ale my jeszcze nie. Bo to, co odczuwamy, to jest tajemnica umysłu. My 
nie mamy dostępu w pełni do tej tajemnicy, dostajemy od czasu do czasu 
stan ‚łaski’.

andrzej Fogtt

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny Abakanowicz. Dyplom uzyskał w 1974. Uczestniczył 
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XLI Biennale w We-
necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium 
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych 
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował 
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, 
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach 
artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
medalem Gloria Artis.
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21 SIerPNIa (SoBoTa) 2021
 
w GaLerII SoPocKIeGo doMU aUKcYJNeGo

SoPoT, UL. BoH. MoNTe caSSINo 43

AUKCJA DZiEŁ SZTUKi

Mela Muter (1876 Warszawa – 1967 Paryż), Kobieta z dziec-
kiem, przed 1939 r. (olej, tektura na sklejce, 153 × 117 cm 
proweniencja:  Musée du Petit Palais, Genewa. Kolekcja Oscara 
Gheza (1905–1998)

oBRAZY PRZYJMUJEMY Do 30 CZERWCA 2021 
sopot@sda.pl; 58 550 16 05; anna.gajda@sda.pl; 691 963 069



AUKCJA VARiA (42)
3 LIPca 2021

w GaLerII SoPocKIeGo doMU aUKcYJNeGo

SoPoT, UL. BoH. MoNTe caSSINo 43

Kolia z kolczykami, Włochy, XX w.
złoto pr. 0,750, m. całkowita 182,60 g,  łącznie 1205 szt. diamentów,  około 40,49 ct

cena wywoławcza: 98 000 zł, estymacja: 160 000 – 200 000 zł

Andrzej Bator, Autograf, akryl, płótno, 
100 x 100 cm, 2019
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I PosTANowIENIA wsTęPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEfINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie 
aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licy-
towanego. Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej 
górnej granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie 
wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. 
W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota 
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

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

III sPrZEDAż AukCYJNA

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

2. AUKCJA

A. rejestracja na Aukcję

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

/// ZleCeNIe lICyTACJI Z lImITem I lICyTACJA TelefONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami 
w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do 
której Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

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

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

b. Przebieg Aukcji

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

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

/// lICyTACJA W JęZyKU ANgIelsKIm
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których 
Obiektów dotyczą.

/// TAbelA POsTąPIeń
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

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

3. PłATNOśCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



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

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

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

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

4. ODbIór ZAKUPU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INforMACJE oGóLNE

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

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

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

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V PosTANowIENIA końCowE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

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

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

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