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Gdańsk, 17 lipca 2021

aukcja prac na papierze



Fragment projektu polichromii dla Filharmonii Warszawskiej Henryka Siemiradzkiego, p. 1



WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 lipca 2021 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 8.30–16.30, sobota 9–13

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (28)
17 lipca (sobota) 2021, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, Długa 2/3



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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4 sopocki dom aukcyjny

1
Henryk Siemiradzki
(1843 Nowobiełgorod (dzis. 
Pieczeniegi)/k. Charkowa – 1902 Strzałkowo)

Muzyka kościelna, 1901 r.

Projekt polichromii dla Filharmonii Warszawskiej
ołówek, tusz, papier, 69,5 × 40,5–12,5 cm  
w świetle passe-partout
opisany ołówkiem na odwrocie:  
Henryk Siemiradzki – „Muzyka/Kościelna”  
do obrazów dekoracyjnych/w Filharmonii 
Warszawskiej – 1901

Rysunek reprodukowany w: Korpus dzieł malar-
skich Henryka Siemiradzkiego, Polski Instytut 
Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo 
Tako, Warszawa 2021, t. 2, s. 379

cena wywoławcza: 36 000 zł

Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w akademii 
w Petersburgu. Edukację malarską kontynuował przez rok u K. Piloty’ego w Monachium, 
gdzie nawiązał kontakty z polonią skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Na 
stałe Siemiradzki osiadł w Rzymie, ale utrzymywał kontakty z akademią petersbur-
ską. Był najbardziej utytułowanym z polskich malarzy, członkiem paru liczących 
się akademii europejskich i kawalerem wielu cennych odznaczeń. Artysta osiągnął 
mistrzostwo w komponowaniu wielopostaciowych, pełnych patosu i nasyconych 
kolorem scen. Głównym źródłem tematów był dla niego antyk, a zwłaszcza schyłek 
cesarstwa rzymskiego. Z pasją i pietyzmem odtwarzał antyczną architekturę, galerie 
antycznych rzeźb, śródziemnomorską roślinność. Miał genialny zmysł dekoracyjny, 
niespotykane wyczucie gry świateł i umiejętność wyrafinowanego prowadzenia linii 
konturu. W 1879 r. Siemiradzki ofiarował narodowi polskiemu monumentalny obraz 
„Pochodnie Nerona” i zapoczątkował w ten sposób utworzenie krakowskiego Muzeum 
Narodowego.

zdjęcie malowidła zamieszczone w: 
S. Lewandowski, Henryk Siemiradzki, 
Warszawa 1904, s. 120

Henryk Siemiradzki wykonał dwa malowidła dekorujące wznie-
siony w latach 1900-1901 gmach Filharmonii Warszawskiej. 
Były to dwa panneau, umieszczone w przyłuczach proscenium, 
przedstawiające alegorie muzyki sakralnej i muzyki świeckiej. 
Malowidła te, będące ostatnimi większymi dziełami artysty, 
uległy zniszczeniu wraz z całym budynkiem podczas II wojny 
światowej. Pendant rysunku, Muzyka świecka, znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

(…) Mniej udatnie przedstawioną została Muzyka „sacra”. 
Osobą, na którą mają działać boskie pienia anioła i gra świętej 
dziewicy, jest stary filozof, zagłębiony w uczone księgi zagadnień 
Boga i człowieka. Budzi go i odrywa niejako od nierozwiązanych 
hypotez anioł i wskazuje za wypoczynek umysłu – muzykę 
poważną, świętą, klasyczną. Uspokajający i uszlachetniający 
wpływ tej muzyki ma zapewne wyobrażać starzec, słuchający 
harmonii tonów w skupieniu ducha, oparłszy głowę na dło-
niach. Obie te dekoracje bardzo dobrze się prezentują, a przy 
oświetleniu elektrycznym nawet wyjątkowo dobrze, ozdabiając 
salę i działając niewymownie harmonijnie dla oka.

Stanisław Lewandowski, Henryk Siemiradzki,  
Warszawa-Kraków, 1904 r., s. 121
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4
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 
1938 Kraków)

Portret Bartosza Głowackiego

kredka, papier, 53 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: P. STACHIEWICZ

cena wywoławcza: 8 000 zł

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

2
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Kwestor

ołówek, papier, 
14 × 20,5 cm
opis. i sygn. p. d.: 
Kwestor/TRybkowski

cena wywoławcza: 
850 zł

3
Henryk Siemiradzki

(1843 Nowobiełgorod (dzis. 
Pieczeniegi)/k. Charkowa – 

1902 Strzałkowo)

Kominiarz, 1866 r.

ołówek, papier, 11 × 7 cm
w świetle passe-partout

sygn. i dat. u dołu: rys. H. Siemiradzki/
Listopad 1866

cena wywoławcza: 3 400 zł

W latach 1872-75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akade-
mii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we 
Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla 
kobiet. Interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie 
sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo 
ścienne, wykonywał ilustracje do czasopism.
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6
Artysta nieokreślony
(1 poł. XIX w.)

Neufahrwasser

Widok na Nowy Port ze wsi Ujście,  
na podstawie litografii C. A. Helmsauera 
według rysunku Ch. G. Ludwiga  
z roku 1825
tusz, akwarela, gwasz, papier,  
35 × 43 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 4 000 zł

5
Artysta nieokreślony
(1 poł. XIX w.)

Königsthal und Heiligenbrunn

Dolina Królewska ze Studzienką 
w Gdańsku Wrzeszczu,  
na podstawie litografii  
C. A. Helmsauera według rysunku  
Ch. G. Ludwiga z roku 1825
tusz, akwarela, gwasz, papier, 
31,5 × 43,5 cm w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 4 000 zł
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9
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany na Bukowinie – 
1935 Lwów)

Zagłoba z Bohunem

akwarela, papier, 46,5 × 36,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K. Kosiński

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

7
Emmanuel 
Grammont
(1862–?)

Szwoleżerowie

tusz, akwarela, pa-
pier, 37 × 47,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. l. d.:  
Grammont

cena wywoławcza: 
7 000 zł

8
Artysta nieokreślony

(XX w.)

Jeździec

pastel, papier, 50 × 38 cm
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 500 zł

Francuski artysta specjalizujący się w tematyce militarnej, 
szczególnym zainteresowanie darzący okres napoleoński. 
Posługiwał się przeważnie techniką akwareli.
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12
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan na koniu

ołówek, papier, 26 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Wojciech Kossak, l. d. de-
dykacja: Koledze z I pułku/porucznikowi 
Szydłowskiemu/Wojciech Kossak/major

cena wywoławcza: 6 000 zł

Syn i uczeń Juliusza Kossaka; kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w akademii 
monachijskiej oraz w Paryżu. W latach 1895–1902 przebywał głównie w Berlinie, pracując 
dla cesarza Wilhelma II. Malował też dla dworu Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Niezrównany malarz scen 
batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, 
legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.

10
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Zwiad ułański

tusz, papier, 17 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K.

cena wywoławcza: 2 000 zł •

11
Zygmunt Waliszewski
(1897 Petersburg – 1936 Kraków)

Napoleon w Egipcie

akwarela, ołówek, papier, 30 × 26,5 cm
sygn. i opis. u dołu: „Napoleon w Egipcie” 
ZW

cena wywoławcza: 3 600 zł

Malarstwa uczył się w Tyflisie (Gruzja), następnie, od roku 1921, w krakowskiej akademii u W. Weissa i J. Pankiewicza, u którego też 
kontynuował studia w latach 1924–1931 w Paryżu w grupie Komitetu Paryskiego. Malował sceny figuralne i portrety o groteskowej ekspresji. 
Zajmował się scenografią i ilustracją książkową, projektował plakaty. Twórczość swoją prezentował na wystawach w kraju i za granicą, m.in. 
w Paryżu (1930), Genewie (1931), Krakowie (1932), w Warszawie (1930, 1933) oraz na Międzynarodowym Biennale w Wenecji (1934). 
Prace artysty znajdują się w muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, 
Ermitażu w Sankt Petersburgu. Duży zespół rysunków i akwarel posiada Muzeum Sztuki Gruzińskiej w Tbilisi.

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat 
stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje 
rysunku i malarstwa u Z. Rozwadowskiego oraz 
S. Kaczora-Batowskiego. Następnie rozpoczął stu-
dia artystyczne w Wiedniu, które musiał przerwać 
ze względu na wybuch I wojny światowej. Po jej 
zakończeniu, w latach 1919–1923, kontynu-
ował naukę w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
I. Pieńkowskiego i W. Jarockiego. Po ukończeniu 
studiów podjął pracę jako nauczyciel rysunku 
w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości 
artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz 
jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. 
Tworzył głównie w technice akwareli.
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13
Anton Romako
(1832 Atzgersdorf – 1889 Wiedeń)

Portret młodej kobiety

akwarela, papier, 17,5 × 11,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. Romako

cena wywoławcza: 1 000 zł

Studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie kształcił się pod kierunkiem 
W. Kaulbacha w Monachium, a także w Wenecji, Rzymie i Londynie. W l. 1856–1876 
mieszkał w Rzymie, gdzie zdobył dużą popularność, portretując mieszkańców miasta 
i okolic, a także zajmując się malarstwem rodzajowym. Z czasem odszedł od malowania 
akademickiego, tracąc tym samym przychylność odbiorców. Obecnie uznany za jednego 
z najwybitniejszych malarzy austriackich.

14
Gabriel Nicolet 
(1856 Pons-1921 Villefranche-sur-Mer)

Portret Madame F. Le Grand, 
1883 r.

pastel, papier, 58 × 46 cm 
w świetle oprawy (owal),  
wym. arkusza 61 × 50,5 cm
sygn. i dat. p.: Nicolet 1883 wraz 
z dedykacją dla siostry w języku 
francuskim
na odwrocie nalepka z opisem  
portretowanej
praca po konserwacji

cena wywoławcza: 4 600 zł

 
Kształcił się w akademiach w Liège, Düsseldorfie i Paryżu. Lata 1887–1888 spędził 
w Maroku, gdzie pracował jako korespondent „Illustrated London News”. Później mieszkał 
w Londynie, gdzie wystawiał w Royal Academy. Należał do Society of Portrait Painters. Był 
laureatem wielu nagród, m. in. brązowego medalu na Wystawie Światowej w Paryżu w 1889 r. 
i srebrnego rok później. Malował portrety i sceny rodzajowe, stylistycznie pozostawał pod 
wpływem impresjonistów.
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16
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów/Ukraina – 
1932 Lwów)

Pejzaż jesienny, 1914 r.

akwarela, papier, 41 × 68 cm
sygn. l. d.: Juliusz Holzmüller

cena wywoławcza: 4 000 zł

W latach 1897–1901 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
E. Cynka, J. Mehoffera i T. Axentowicza oraz, w latach 1903–1904, w Monachium. W roku 
1906 zamieszkał we Lwowie. Najczęściej posługiwał się techniką akwareli oraz sepią 
i tuszem. Malował pejzaże i widoki miast, lecz do historii przeszedł jako malarz koni. Były to 
sceny batalistyczne, stadniny i konie na tle przyrody. Prace artysty znajdują się w muzeach 
w Krakowie, Łańcucie i we Lwowie.

15
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Widok na Wawel

akwarela, papier, 29 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St. Fabijański

cena wywoławcza: 3 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u L. Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych, m.in. u W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego i J. Matejki oraz w monachijskiej 
akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości są widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował ponadto portrety, sceny rodzajowe, historyczne i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism.
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19
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Góral z kobzą, 1917 r.

akwarela, papier naklejony na tekturę, 
110 × 55 cm
dedykacja l. d.: Kochanemu Dyrektoro-
wi/na pamiątkę wspólnej pracy 1917/
Wład Jarocki

cena wywoławcza: 4 000 zł •

17
Tadeusz Myszkowski

(1912 Zakopane – 1980)

Taniec góralski

akwarela, tektura, 51 × 36,5 cm
sygn. p. d.: T. Myszkowski

cena wywoławcza: 600 zł •

18
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Spotkanie przy saniach

akwarela, papier, 26 × 46 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarz i rzeźbiarz pochodzący z Zakopanego. Uczył się w krakowskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Rzemiosła Artystycznego. Był jednym z pierw-
szych więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w którym rysował 
portrety współwięźniów, malował obrazy, wykonywał drzeworyty i rzeźby. 
Jego obozowa twórczość była prezentowana na licznych wystawach.

W latach 1902–1906 studiował w kra-
kowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera 
i L. Wyczółkowskiego, a następnie w Aka-
demie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. 
W 1911 r. przebywał na stypendium we 
Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Ar-
tystów Polskich „Sztuka” oraz wiedeńskiej 
„Secesji”. W 1921 r. został profesorem 
na krakowskiej ASP, a także redaktorem 
naczelnym czasopisma „Sztuki Piękne” 
oraz prezesem krakowskiego TPSP. Wie-
lokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za gra-
nicą. Malował pejzaże, portrety, a przede 
wszystkim sceny inspirowane folklorem 
Huculszczyzny i Podhala. 

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji 
w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny 
rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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21
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów/Ukraina – 1932 Lwów)

Chłopiec na koniu

akwarela, tusz, papier, 16 × 10,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Holzmüller

cena wywoławcza: 1 200 zł

22
Józef Pieniążek

(1888 Pychowice – 1953 Kraków)

Wojciech Majka  
z Przyszowej, 1933 r.

akwarela, papier naklejony na tekturę, 
42 × 31 cm

sygn. p. d.: Józef Pieniążek, l. d.: 
Przyszowa 1933

na odwrocie szkic postaci ołówkiem oraz 
opis: Wojciech Majka l. 60/z Przyszowej

cena wywoławcza: 800 zł •

20
Henryk Uziembło
(1879 Krze – 1949 Kraków)

Krakowianki

akwarela, papier, 49 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: HENRYK UZIEMBŁO

cena wywoławcza: 3 600 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.

Lwowski malarz i grafik, uczeń W. Skoczylasa i L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku pod wpływem malarstwa Wyczółkowskiego utrwalał 
na obrazach elementy strojów ludowych oraz zabytków dawnej architektury, zwłaszcza sakralnej, umieszczając je często na tle krajobrazu. 
W latach 1925–1938 wystawiał swoje prace m.in. w Warszawie i Krakowie. Był członkiem grupy „Czartak”, Związku Polskich Artystów 
Grafików oraz grupy „Dziesięciu Plastyków”. Ceniony twórca pejzażu miejskiego (Teka sandomierska, Teka krzemieniecka). Po 1945 r. 
zamieszkał w Krakowie.

W latach 1897–1901 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
w pracowni E. Cynka, J. Mehoffera i T. Axentowicza oraz, w latach 1903–1904, 
w Monachium. W roku 1906 zamieszkał we Lwowie. Najczęściej posługiwał 
się techniką akwareli oraz sepią i tuszem. Malował pejzaże i widoki miast, lecz 
do historii przeszedł jako malarz koni. Były to sceny batalistyczne, stadniny 
i konie na tle przyrody. Prace artysty znajdują się w muzeach w Krakowie, 
Łańcucie i we Lwowie.
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23
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 La Ciotat/
Francja)

Kanał piński na Polesiu, 
1899 r.

akwaforta, sucha igła, papier, 
13,5 × 19,5 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. p. d.: Pankiewicz 
1899

cena wywoławcza: 1 200 zł

24
Paul Meyerheim
(1842 Berlin – 1915 tamże)

Koń w zaprzęgu

ołówek, papier, 25 × 17 cm
sygn. p. d.: P. Meyerheim

cena wywoławcza: 2 000 zł

Pochodził z rodziny gdańskich artystów malarzy. Studiował w akademii 
berlińskiej, gdzie od 1887 r. piastował funkcję dyrektora. Odbył liczne 
podróże, z których przywoził widoki i pejzaże odwiedzanych miejsc, np. 
Wrocławia, Antwerpii, Gdańska, Norymbergii, okolic Jeziora Bodeńskiego. 
Malował też portrety, sceny rodzajowe i martwe natury.

W latach 1884-85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii 
w Petersburgu.  W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy w 1890 r., przenosił 
na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne lata przyniosły fascynację symbolizmem. W latach 1897-1906 podróżował po 
zachodniej Europie, W1906 r. został profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914-1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych zainicjował nurt 
polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej 
akademii, patronując grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią krakowskiej uczelni 
w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając 
zdobycze sztuki europejskiej, szczególnie kubizmu i fowizmu. 

25
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

ołówek, papier, 25 × 29 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: St. K.
po konserwacji, drobne  

uszkodzenia papieru

cena wywoławcza: 1 200 zł

26
Wojciech Weiss

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kopanie ziemniaków, l. 40. 

drzeworyt, bibuła, 12,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout

sygn. pod płytą ołówkiem: 
WWeiss

cena wywoławcza: 1 200 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. 
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola, 
Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą 
o równomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W latach młodzieńczych artysta syntetyzował formy, budował 
kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu - drzewa, budynki, chmury. Artyście 
udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć  własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie 
i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego 
malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa 
skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później 
nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych 
natur z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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28
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Zwiastowanie, l. 50.

tempera, akwarela, ołówek, papier, 
23 × 32,2 cm
sygn. l. d.: Kasper Pochwalski

cena wywoławcza: 800 zł •

W latach 1918–1922 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, m.in. u J. Me-
hoffera. W latach 1922–1923 jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia 
w Paryżu w Akademie Ranson pod kierunkiem nabisty M. Denisa. Tworzył głównie obrazy 
figuralne, często wielopostaciowe oraz portrety i liczne pejzaże. Postać kobiety była jednym 
z jego ulubionych malarskich tematów. Najczęściej przedstawiał ją w otoczeniu kwiatów, 
w pastelowych kompozycjach przepełnionych naturalnym światłem.

27
Franciszek Siedlecki
(1867 Kraków – 1934 Warszawa)

Matka Boska Gromniczna

technika mieszana, papier,  
wym. kompozycji 21,7 × 18,7 cm
sygn. l. d.: F. Siedlecki
na odwrocie nalepka wystawowa 
z nazwiskiem i tytułem pracy  
oraz datą „1937”

cena wywoławcza: 1 300 zł

Grafik i malarz, autor scenografii teatralnych i krytyk sztuki, reprezentujący nurt symbolizmu 
i secesji. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym odbył studia artystyczne 
w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Académie Colarossi w Paryżu. W 1919 r. osiadł 
w Warszawie. Był stałym współpracownikiem pism „Chimera” i „Liberum Veto”, kierownikiem 
artystycznym czasopisma „Sztuka” i redaktorem naczelnym pisma „Grafika”. Brał udział 
w licznych wystawach w kraju i za granicą, m. in. w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. W 1928 r. odbyła się w Warszawie indywidualna wystawa twórczości artysty. Prace 
Siedleckiego znamionuje dekoracyjność i dbałość o szczegół. Często podejmował tematy 
religijne i mitologiczne.
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31
Józef Kidoń
(1890 Rudnica – 1968 Warszawa)

Portret mężczyzny  
z cygarem, 1965 r.

pastel, papier, 78 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Kidoń 1965

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studia artystyczne rozpoczął w 1910 r. we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, 
pod kierunkiem S. Kaczora Batowskiego i L. Kwiatkowskiego. Naukę uzupełniał w Paryżu 
i Amsterdamie. Odbył podróże do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. Był zaliczany do grona 
najwybitniejszych portrecistów tamtego okresu, choć malował również pejzaże i martwe 
natury. W 1927 r. artysta przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza 
indywidualna wystawa. Tam też ze Stanisławem Ligoniem utworzył w 1919 r. Związek 
Zawodowy Artystów Plastyków na Śląsku. Był również założycielem Ogólnopolskiej Grupy 
Twórczej „Zachęta”. Brał udział w wystawach we Lwowie, Warszawie i Katowicach.

29
Artysta 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Łodzie  
na brzegu

akwarela, papier, 
28,5 × 25,5 cm

sygn. p. d.: J. Saller

cena wywoławcza: 
1 500 zł

30
Georg Lehmann- 
-Fahrwasser
(1887 Gdańsk – 
1977 Berlin)

Łodzie  
na Zalewie 
Kurońskim

akwarela, gwasz,  
papier, 34 × 50 cm
sygn. l. d.:  
LEHMANN-FAHRWASSER

cena wywoławcza:  
2 800 zł •

Malarstwa uczył się w latach 1920–1923 u Hansa Lichta, później u Leo von Königa. W latach 1927–1928 studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Berlinie. Był członkiem m. in. Związku Artystów Berlińskich 
i Niemieckiego Związku Artystów Plastyków Rzeszy. Pracował jako nauczyciel rysunku.
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33
Wlastimil Hofman
(1881 Karlino/k. Pragi – 1970 Szklarska 
Poręba)

Portret mężczyzny, 1943 r.

tusz, papier, 26 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/
Morze Martwe 29/III/1943

cena wywoławcza: 2 200 zł •

34
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice postaci

tusz, papier, 13,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Malczewski
na odwrocie szkic tuszem,  
9,5 × 15 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 2 000 zł

32
Tadeusz Kulisiewicz
(1899 Kalisz – 1988 Warszawa)

Rodzina czytająca list

tusz, papier, 19 × 15,6 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie pieczęć Fundacji „Stypendia 
i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza” 
w Warszawie

cena wywoławcza: 3 600 zł •

W latach 1923–1927 Tadeusz Kulisiewicz studiował w warszawskiej 
ASP pod kierunkiem M. i M. Kotarbińskich oraz W. Skoczylasa. Od 
1926 r. należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików 
„Ryt”. Już w roku 1930 odbyła się pierwsza indywidualna wystawa 
graficznych prac artysty w warszawskim Salonie Garlińskiego. Wiele 
podróżował, m. in. do Włoch, Francji, Chin czy Indii, skąd przywoził 
serie prac inspirowanych tamtejszą kulturą. Znaczna część twórczości 
artysty, zwłaszcza przedwojenna, zdradza zamiłowanie do tematyki 
góralskiej, realizowanej podczas licznych pobytów na Podhalu, w tym 
w Szlembarku. Po wojnie, w czasie której zginęła znaczna część 
jego dorobku artystycznego, Kulisiewicz zarzucił drzeworyt na rzecz 
rysunku. W tym czasie również objął stanowisko wykładowcy na 
ASP w Warszawie. Artysta brał udział w wielu wystawach zarówno 
w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody.

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

W latach 1895–1899 Hofman studiował w krakowskiej SSP pod 
kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Unierzyckiego i J. Stani-
sławskiego. Do 1901 r. kontynuował naukę w paryskiej École des 
Beaux-Arts w pracowni J. L. Gerôme’a. Podczas II wojny światowej 
przebywał w Rosji, Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju 
zamieszkał w Krakowie, następnie zaś przeniósł się do Szklarskiej 
Poręby. Należał m.in. do TAP „Sztuka”, Grupy Zero, Grupy Pięciu oraz 
„Secesji” wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała twórczość 
J. Malczewskiego. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych 
treści, dla których modelami byli często prości ludzie, zyskujący w jego 
obrazach ponadczasową godność. 
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36
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Sopockie molo, 1948 r.

ołówek, papier, 24,5 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.:  
Brzosko/1948

cena wywoławcza: 450 zł •

35
Stanisław 
Żurawski

(1889 Krosno – 1976 
Kraków)

Wawel od strony 
błoni, 1929 r.

ołówek, papier, 
14 × 22 cm

opis. i dat. p. d.: 
17. VII/1929/Wawel 

od strony błoni

cena wywoławcza: 
300 zł •

37
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Przed domem

tusz, papier, 17 × 26 cm
na odwrocie szkic pejzażu  
tuszem, 12 × 24,5 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 2 000 zł

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 30. podjął studia w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie 
przebywał w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce marynistycznej. W 1956 r. 
wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz 
sceny rodzajowe. Poza malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas 
Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków 
upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. 
Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu czy Oliwy.

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów 
Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał się przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Poza pejzażami, głównie tatrzańskimi 
i nadmorskimi, malował kompozycje figuralne, martwe natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty – we wnętrzu pracowni lub 
w plenerze. Istotną rolę w jego twórczości odgrywa kolor.
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39
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Kościół Sakramentek 
w Warszawie

akwarela, papier, 21 × 21 cm

cena wywoławcza: 500 zł

40
Anton Zampis

(1820–1883 
Wiedeń)

Powóz, 1872 r.

akwarela, gwasz, pa-
pier, 38 × 55,5 cm

sygn. i dat. p. d.:  
A. Zampis 1872
obraz malowany 

w majątku Siemień-
skich w Chrostkowie 

na Podolu

cena wywoławcza: 
3 000 zł

38
Tadeusz Śliwiński
(1898 Lublin – 1976 tamże)

Lublin, 1934 r.

akwarela, papier, 39 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: T. Śliwiński 934

cena wywoławcza: 2 800 zł •

Znany wiedeński malarz, rysownik i litograf. Był samoukiem, wyspecjalizował się w technice akwareli, którą posługiwał się z niezwykłą 
biegłością. Tworzył sceny rodzajowe przedstawiające codzienne życie wiedeńczyków. Wykonywał ilustracje do kalendarzy, współpracował 
z różnymi czasopismami, m.in. „über Land und Meer”. Od 1861 należał do stowarzyszenia wiedeńskich artystów Kunstlerhaus.
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41
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Warszawa, ulica Kanonia 
od strony Wisły

akwarela, papier, 41 × 28,5 cm
sygn. p. d.: T. Cieślewski
na odwrocie fragment nalepki  
z tytułem pracy

cena wywoławcza: 1 200 zł •

42
Dariusz Wąsowicz
(1910 Warszawa – 1973)

Widok staromiejski

akwarela, papier, 24 × 17 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: D. Wąsowicz

cena wywoławcza: 1 200 zł •

43
Józef Kozłowski
(1905–1991 Toruń)

Kościół w Trzebczu Szlacheckim, 
1937 r.

akwarela, papier, 45,5 × 37 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Jastrz-Kozłowski/Trzebcz 
Szlachecki/24-IX-1937

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej u W. Gersona i J. Kau-
zika. W latach 1895–1896, przebywał w Paryżu, gdzie kontynuował 
naukę w Académie Vitti oraz u E. Aman-Jeana i R. Collina. Krótko 
studiował w akademii w Rzymie. Mieszkał w Warszawie, gdzie 
aktywnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. W 1898 r. 
otrzymał srebrny medal za serię pocztówek z widokami Warszawy. 
Od 1906 był członkiem TZSP, należał też do stowarzyszenia Sztuka 
i Rzemiosło oraz grupy Pro Arte. Swoje prace prezentował na wielu 
wystawach, przede wszystkim warszawskich. Większość prac artysty 
została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. Przeważającym 
motywem w twórczości Cieślewskiego jest architektura Warszawy, 
ponadto jednak malował pejzaże, martwe natury, niekiedy również 
sceny figuralne i portrety. Najczęściej tworzył w technice akwareli.

Malarz i grafik. Studiował w Institut Superieur de Commerce l'Etat 
w Antwerpii, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w prywatnej 
pracowni Rafała Wąsowicza. Malował olejem i akwarelą. Tworzył 
weduty – głównie widoki Warszawy, pejzaże i martwe natury oraz 
cykle graficzne (m.in. „Stara Warszawa”). Jego prace znajdują się 
w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Ossolineum 
we Wrocławiu.

W roku 1925 podjął naukę w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego. W 1931 r. zamieszkał w Gdyni, gdzie czynny był jako dekorator i architekt 
wnętrz. Na stałe osiadł w Toruniu, gdzie związał się z tamtejszym uniwersytetem, początkowo 
jako asystent, a w późniejszym czasie profesor. Od 1962 kierował Katedrą Projektowania 
Wnętrz, a także był prodziekanem Wydziału Sztuk Pięknych. W dorobku malarskim artysty 
dominują przedstawienia wiejskiego pejzażu i architektury, wykonane przeważnie techniką 
akwareli.
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46
Artysta nieokreślony

(XIX/XX w.)

Cietrzewie

akwarela, papier, 43 × 28,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: F.R.

cena wywoławcza: 800 zł

45
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Kuropatwy

akwarela, papier, 43 × 28,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: F.R.

cena wywoławcza: 800 zł

44
Wiktor Zin
(1925 Hrubieszów – 2007 Rzeszów)

Drewniany kościół

węgiel, gwasz, papier, 63,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: wiktorzin

cena wywoławcza: 1 700 zł •

Architekt, popularyzator nauki. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W 1967 r. 
został profesorem. Od 1962 r. kierował Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków na AGH. Był Głównym Architektem Krakowa, przewodniczącym Krakowskiej Komisji 
Konserwatorskiej, prezesem Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa, Generalnym Kon-
serwatorem PRL w randze wiceministra (do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.). 
Popularność przyniósł mu program telewizyjny emitowany przez prawie 30 lat pt. „Piórkiem 
i węglem”.
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47
Henryk Dąbrowski
(1927 Warszawa – 2006 tamże)

Port nad Motławą – bulwar, 
1956 r.

akwarela, papier, 49 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: GDAŃSK HENRYK 
DĄBROWSKI 1956

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Architekt, malarz i rysownik. Od studiów związany z Wydziałem Architektury Politechniki 
Warszawskie, gdzie w roku 1992 otrzymał tytuł profesora. W swoich pracach, głównie 
rysunkach i akwarelach, artysta ukazuje najciekawsze perełki architektury, ich wnętrza, 
panoramy miast. Jego dzieła znajdują się w wielu zbiorach państwowych i prywatnych 
w Europie i USA.

Malarz czynny od l. 20. do 60. XX wieku. Malował w technice 
akwareli i gwaszu pejzaże wiejskie i widoki zatok i portów  
oraz zabytkowych budowli Gdańska i Pucka.

48
Zygmunt Chmielewski

(XX w.)

Żuraw Gdański, 1938 r.

akwarela, papier, 38 × 29 cm
sygn., opis. i dat. p. d.: Zygmunt  

Chmielewski/Gdańsk 1938

cena wywoławcza: 1 500 zł

49
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Brama Żuraw

akwarela, papier, 23,5 × 30 cm
sygn. l. d.: B. Jacobshagen, opis. p. d.: 

Danzig/am alten Krantor

cena wywoławcza: 1 200 zł
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51
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Pejzaż z zamkiem w Niedzicy

akwarela, papier, 33,5 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 8 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana. 

50
Stanisław Żurawski
(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Droga w lesie

olej, tektura, 39 × 28,5 cm w świetle 
oprawy
sygn. l. d.: St. Żurawski

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Me-
hoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał 
się przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Poza pejzażami, 
głównie tatrzańskimi i nadmorskimi, malował kompozycje figuralne, martwe natury, jednak 
najczęściej przedstawiał kobiece akty – we wnętrzu pracowni lub w plenerze. Istotną rolę 
w jego twórczości odgrywa kolor.
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52
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Bożek Pan z nimfami, l. 30.

tempera, papier, 57 × 80 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: monogram wiązany WT

cena wywoławcza: 12 000 zł •

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha i F.S. Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą 
studentów Kowarskiego przeniósł się do Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. Był członkiem 
grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie 
uczestniczył w organizacji poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność pedagogiczną 
w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. 
Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, portrety i pejzaże. W jego 
twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor. 
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54
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret Leny

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

Pochodzenie: 
Warszawa, kolekcja prywatna USA, 
kolekcja Toma Podla
Reprodukowany w: A. Król, A. Tanikow-
ski „Kolory Tożsamości, sztuka polska 
z amerykańskiej kolekcji Toma Podla”, 
wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Kraków 2001, s. 117

cena wywoławcza: 34 000 zł

53
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Kobieta w kuchni

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

Pochodzenie: 
Warszawa, kolekcja prywatna USA, 
kolekcja Toma Podla
A. Król, A. Tanikowski „Kolory Tożsa-
mości, sztuka polska z amerykańskiej 
kolekcji Toma Podla”, wyd. Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Kraków 2001, 
s. 118

cena wywoławcza: 28 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Dla portretów z tego okresu znamienna 
jest melancholijna aura i pogłębiona charakterystyka psychologiczna modeli. Sylwety ludzkie 
wpisywał Gottlieb także w dekoracyjne kompozycje, wyobrażające opustoszałe miasta 
i rozległe pejzaże. W późniejszym okresie najchętniej malował motywy biblijne o ograniczonej 
gamie barwnej oraz linearnej strukturze. Od 1927 r. Gottlieb radykalnie zawęził kolorystykę 
do kilku tonów podstawowych, jasnych błękitów, różów i brązów; odcienie masy perłowej 
wzbogacał akcentami bieli.
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57
Auguste Renoir

(1841 Limoges  
– 1919 Cagnes- 

-sur-Mer)

Akt

akwaforta, papier, 
9,8 × 18,8 cm  

(odcisk płyty)
sygn. tuszem p. d.: 

Renoir

cena wywoławcza: 
2 000 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli impresjonizmu. Od 1862 r. kształcił się w paryskiej pracowni Charlesa Gleyre’a. Najchętniej 
malował kobiety i dzieci, także sceny rodzajowe i martwe natury. Zajmował się też rzeźbą. 

Kształcił się na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni S. Gierowskiego). Obecnie prowadzi pracownię malarstwa 
na macierzystej uczelni. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-1992. W tym też okresie w obrazach artysty 
znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie 
i Poznaniu, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą. Twórczość swoją prezentował na wielu wystawach 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

58
Jarosław 

Modzelewski
(ur. 1955 Warszawa)

Nevermore, akt 
ze szkicownika 

artysty

ołówek, papier, 
19 × 29 cm w świe-

tle passe-partout

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku studiował w paryskiej 
École des Beaux-Arts oraz w Académie Colarossi. W 1903 r. kontynuował naukę w Mona-
chium, a także odbył podróż do Włoch. Po powrocie do Paryża w 1904 roku zadebiutował 
na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z warszawską 
grupą „Rytm”, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem École de Paris. Zak 
stworzył własny, rozpoznawalny język malarski, dla którego charakterystyczne są rytmizacja 
kompozycji, uproszczenie formy, miękki, płynny kontur oraz szczególny, oniryczny nastrój, 
którego istotnym komponentem jest wyrafinowana kolorystyka. Malował sielanki, różnego 
rodzaju sceny figuralne, portrety. Inspirację dla swojej twórczości artysta czerpał m. in. ze 
sztuki renesansu, zwłaszcza włoskiego quattrocenta, klasycyzmu i symbolizmu. Uczestniczył 
w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Lwowie, Warszawie, w Paryżu, Niemczech i Stanach 
Zjednoczonych.

55
Stanisław Bender
(1882 Łódź – 1975)

Akt

pastel, papier, 77 × 40 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: St. Bender

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Artysta żydowskiego pochodzenia. Od 1904 r. studiował w Paryżu 
w Academie Julian, a od 1908 r. w Akademii Monachijskiej. 
W Monachium osiedlił się na stałe w roku 1912. W latach 
1921–1923 wyjeżdżał kilkukrotnie do Łodzi, gdzie uczestniczył 
w wystawach artystów żydowskich. Malował głównie obrazy 
ukazujące sceny z życia Żydów, projektował plakaty oraz zajmował 
się projektowaniem wnętrz.

56
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Idąca kobieta

miękki werniks, papier,  
wym. kompozycji 16 × 8 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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62
Stanisław Żurawski

(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Kelner, 1929 r.

kredka, papier, 22 × 14 cm

cena wywoławcza: 200 zł •

61
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 1950 Kraków)

Portret kobiety

węgiel, papier, 30 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: WW

cena wywoławcza: 3 500 zł

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się 
w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpo-
czął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora 
zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
"Sztuka", a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym 
z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego 
malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest 
także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku kolo-
ryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy 
w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła 
się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez 
artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak 
również martwych natur z kwiatami, zachwycających 
kolorystycznymi walorami.

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
J. Mehoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. 
Posługiwał się przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. 
Poza pejzażami, głównie tatrzańskimi i nadmorskimi, malował kompozycje figuralne, 
martwe natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty – we wnętrzu pracowni 
lub w plenerze. Istotną rolę w jego twórczości odgrywa kolor.

60
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Portret mężczyzny z profilu

ołówek, papier, 17,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Z Pronaszko

cena wywoławcza: 400 zł •

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardo-
wego Cricot. Jego twórczość malarska związana jest z formizmem 
i koloryzmem. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czy-
żewskim założył grupę artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, 
później przemianowaną na Formistów. W latach 1919–1920 pra-
cował jako scenograf dla warszawskiego teatru Reduta. W okresie 
od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca 
uczestniczył we wszystkich oficjalnych zagranicznych wystawach 
polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko profesora 
krakowskiej ASP.

59
Wojciech Weiss
(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Portret dziewczynki (Hani)

ołówek, papier, 32 × 21 cm
sygn. śr. l.: WW oraz na odwrocie: 
WWeiss

cena wywoławcza: 700 zł
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63
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Plac Św. Marka w Wenecji, 
1909 r.

litografia barwna, papier, 24 × 27 cm
sygn. kamieniu l. d.: JS.

cena wywoławcza: 900 zł

64
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Port de Barfleur, 1948 r.

litografia barwna, papier, wym. komp. 
25 × 35 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Hayden 
1948, opis. l. d.: 1/100 i niżej: Port  
de Barfleur

cena wywoławcza: 500 zł •

65
Adam Styka
(1890 Kielce – 1959 Nowy 
Jork)

Rozsypane perły

Wacyf Boutros-Ghali “Les Perles 
Éparpillées”, wyd. M. Chulliat, 
Paryż 1923 r.
Książka z 16 fotograwiurami 
autorstwa Adama Styki 
z dedykacją i biletem wizytowym 
artysty

cena wywoławcza: 1 600 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął uczęszczać do Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona. 
Naukę kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 u C. Durana w Paryżu. 
Wiele podróżował, odwiedził m. in. Włochy, Francję, Hiszpanię, Ukrainę. W 1895 był w Berlinie, gdzie współpracował z W. Kossakiem 
i J. Fałatem przy malowaniu panoramy „Berezyna”. W 1897 r. został profesorem malarstwa krajobrazowego krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, 
głównym twórcą tzw. krakowskiej szkoły pejzażu, słynnej dzięki wprowadzeniu nowatorskiej metody studiów plenerowych. Był jednym ze 
współzałożycieli Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka (1897), członkiem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana (1901). Początkowo 
malował realistyczne pejzaże oparte na przygotowawczych studiach z natury. W późniejszym okresie, zafascynowany impresjonizmem, zaczął 
eksperymentować ze światłem i dążył do syntezy form barwnych. Podczas swych podróży tworzył setki, najczęściej miniaturowych, pejzaży 
malowanych bezpośrednio w plenerze. Był czołowym reprezentantem symbolizmu w polskim malarstwie pejzażowym.

W latach 1908–1912 studiował w École Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Odbył liczne wyprawy 
do krajów Afryki północnej, gdzie czerpał inspiracje dla swojej twórczości. Malował sceny rodzajowe, 
portrety, pejzaże o nasyconych barwach. Tworzył też ilustracje do powieści m.in. Henryka Sienkiewicza. 
Po wojnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, skąd udawał się do Meksyku. Wystawiał dużo, 
także w kraju, m.in. w Zachęcie, gdzie znalazł licznych wielbicieli swego talentu. 

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). 
Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich 
Salonów, a indywidualne pokazy swego malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie Zborowski, 
Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu 
(1968) i Museé des Beaux-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, 
a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne'a. W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach 
dekoracyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do obserwacji natury. 
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67
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Portret kobiety

akwarela, gwasz, papier 24 × 18 cm
u dołu inskrypcja: KRYNICASTACJA…
na odwrocie pieczęć autorska: NIKIFOR 
MATEJKO/ARTYSTA MALARZ/KRYNICA 
WIEŚ oraz NIKIFOR-MALARZ

cena wywoławcza: 3 800 zł •

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

66
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Widok dworca

akwarela, gwasz, papier, 
18,5 × 14,5 cm
u dołu inskrypcja: POWIATKOLELOW-
TORMIASTO/POWIATPAMIĄTKAZ
na odwrocie pieczęć autorska: NIKIFOR 
MATEJKO/ARTYSTA MALARZ/KRYNICA 
WIEŚ

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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68
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Rybacy

akwarela, papier, 23 × 30,5 cm
sygn. p. d.: Jerzy Potrzebowski

cena wywoławcza: 2 300 zł •

69
Berthold Hellingrath
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Zalew Wiślany

olej, papier, 18 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 1 800 zł •

70
Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów pod Odessą – 
1952 Kraków)

Morze, 1922 r.

akwarela, gwasz, papier, 35 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa/1922

cena wywoławcza: 7 800 zł •

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

W latach 1945–1950 kształcił się w akademii krakowskiej w pracowniach F. Pautscha, I. Pieńkowskiego, Z. Radnickiego i Cz. Rzepińskiego. Brał 
udział w wielu wystawach, m.in. w wystawach Ogólnopolskiej Grupy Zachęta Indywidualne prezentacje twórczości artysty odbyły się w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Katowicach. W późniejszych latach wystawiał również za granicą – w Wiedniu, Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku. 
Repertuar jego prac obejmował nastrojowe pejzaże, portrety, często dzieci, kwiaty, sceny rodzajowe i batalistyczne. Często obecnym motywem 
jest koń – z jeźdźcami, w zaprzęgach, odpoczywający w stajni. Malarstwo Potrzebowskiego wpisuje się w konwencję realistyczną.

Edukację plastyczną rozpoczął w szkole realnej św. Jana w Gdańsku u W. A. Stryowskiego, następnie uczył się w klasie artystycznej 
miejscowej szkoły rzemieślniczej. Kolejnym etapem na jego artystycznej drodze były studia w Królewskiej Szkole Rzemiosła Artystycznego 
w Dreźnie (u G. Kuehla)  oraz w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Monachium, a następnie ponownie w Dreźnie, uwieńczone dyplomem 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1906 r. powrócił do Gdańska i zajął się rysowaniem widoków zarówno miasta, jak i położonych 
w okolicy nadbałtyckich miejscowości. Po raz pierwszy swoje graficzne prace z widokami miast, zwłaszcza Gdańska, zaprezentował  w roku 
1911 w Katowni, podczas wystawy  „Bendrat i jego przyjaciele”, odnosząc duży sukces. Artysta zajmował się również grafiką użytkową. 
Publikował swoje prace w postaci pocztówek, albumów, projektował znaczki  pocztowe i banknoty, ilustrował książki (np. Die Glocken von 
Danzig). W1925 roku opuścił rodzinne miasto i objął posadę pedagoga na Politechnice w Hanowerze. Spośród technik graficznych artysta 
najchętniej stosował akwafortę, ale także akwatintę i litografię. Znane są również jego prace wykonane techniką olejną, akwarelą i gwaszem. 
Jednak to grafiki przyniosły mu powszechne uznanie i do dziś cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów.
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71
Maria Ewa Łunkiewicz- 
-Rogoyska
(1895–1967)

Pejzaż jesienny

akwarela, papier, 15 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: M-EWAŁUNKIEWI-
CZOWA

cena wywoławcza: 1 300 zł •

72
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret, 1999 r.

pastel, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Panek 1999

cena wywoławcza: 2 000 zł •

73
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Pejzaż jesienny z rzeką, 1948 r.

pastel, papier, 40 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Peské/1948

cena wywoławcza: 3 200 zł

Początkowo uczył się w Szkole Malarstwa Nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie, 
w latach 1886–89 w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie. W 1890 r. został uczniem Szkoły 
Rysunkowej W. Gersona w Warszawie. W 1891 r. wyjechał do Paryża, gdzie po ukończeniu 
nauki w Académie Julian pod kierunkiem J.-P. Laurensa i B. Constanta, osiadł na stałe. Od 
1894 r. uczestniczył w Salonach: Niezależnych, Société Nationale des Beaux-Arts, Tuileryjskim. 
Uczestniczył w życiu artystycznym Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, gdzie wystawiał 
w warszawskiej Zachęcie (1892 r.) oraz w TPSP we Lwowie (1900 r.) i Krakowie (1910 r.). 
Brał także udział w wystawie sztuki polskiej w Grand Palais w Paryżu w 1921 roku. Wyjeżdżał 
często na plenery na południe Francji – do Bormes, gdzie do 1926 r. założył własną pracownię, 
oraz do Collioure, gdzie z kolei utworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej (obecnie 
muzeum jego imienia z kolekcją prac artysty). Prace J. Peské znajdują się w m. in. w kolekcji 
Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Malował sceny rodzajowe utrzymane w stylistyce sztuki 
nabistów i postimpresjonistów, także portrety i pejzaże. Posługiwał się wieloma technikami.

W latach 1921–1924 studiowała w École Nationale des Arts 
Decoratifs w Paryżu. Po ukończeniu studiów związana była 
z awangardowymi ugrupowaniami „Praesens”, „Blok” oraz 
„Grupą Plastyków Nowoczesnych”. Prace artystki z okresu 
lat 30. zbliżały się do nurtu puryzmu. Następnie zwróciła 
się ku bardziej realistycznym przedstawieniom. Po II wojnie 
światowej swoje kompozycje utrzymywała w postkubistycznych 
i abstrakcyjnych formach. Prace artystki znajdują się m. in.: 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie, w Muzeum 
Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz 
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Kształcił się w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie 
pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. W latach 
1945–48 kontynuował naukę w tamtejszej akademii 
u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczą-
cych polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60. 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze, m.in. Auto-
portrety, Kobiety obłąkane, Chorągwie. Artysta wielokrotnie 
nagradzany, m. in. złotym medalem na Międzynarodowym 
Triennale Grafiki w New Delhi w 1971 r. oraz Nagrodą im. 
Jana Cybisa w roku 1988. Prace jego znajdują się w zbiorach 
muzealnych w Polsce, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, a także 
w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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74
Zenon 
Aniszewski
(ur. 1948 r. 
Grudziądz)

Tabor cygański

akwarela, papier, 
41,8 × 73,3 cm
sygn. p. d.: Aniszew-
ski/2021

cena wywoławcza: 
1 000 zł

75
Zdzisław 
Kałędkiewicz
(1913 Częstochowa 
– 2005 Gdańsk)

Konie, 1982 r.

akwarela, papier, 
34,5 × 49 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. p. d.: 
Z Kałędkiewicz/82

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

76
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Wiejski zaprzęg latem

akwarela, papier, 21 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Piasecki L.

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Kształcił się w lwowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego oraz prywatnie w pracowniach 
Z. Rozwadowskiego i S. Kaczor-Batowskiego. W latach 1946–1952 kontynuował naukę 
w krakowskiej akademii pod kierunkiem F. Pautscha, I. Pieńkowskiego i J. Fedkowicza. 
W 1974 r. zamieszkał w Wiedniu. Wystawiał m.in. w Warszawie, Krakowie, Moskwie 
i Wiedniu. Malował przede wszystkim sceny batalistyczne, konie, sceny z polowań, ale 
także portrety. 

Malarz, publicysta, pedagog. W 1930 roku debiutował na łamach prasy jako poeta. Pod koniec lat 30. rozpoczął studia w ASP w Krakowie. 
Uczęszczał do pracowni W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Przerwaną wybuchem wojny naukę kontynuował na lwowskiej politechnice u W. Lama. 
W czasie okupacji działał w AK. Po wojnie osiedlił się w Gdyni, a następnie w Gdańsku-Oliwie. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP (1955 r.). 
Od 1945 r. pracował w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, następnie w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W początkowej fazie twórczości malował 
niezwykle barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić się ku syntezie – przetwarzał rzeczywistość 
w subiektywny i niepowtarzalny sposób.

Kształcił się w gdańskiej PWSSP pod kierunkiem J. Feldmana. Pasją artysty są konie, które uczynił przewodnim tematem swojej malarskiej 
twórczości. Ukazuje je ze znawstwem i wrażliwością na ich piękno. Przedstawienia zwierząt, przeważnie w ruchu, podczas wyścigów 
czy wypasu, pełne są dynamiki, uzyskanej dzięki pewnym, szybkim pociągnięciom pędzla, zróżnicowanej, żywej plamie barwnej. Artysta 
chętnie tworzy w technice akwareli. Poza końmi, tematami jego prac bywają pejzaże oraz scenki rodzajowe. Twórczość swoją prezentował 
na wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Niemczech i Austrii.
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77
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt / Akt na fotelu

praca dwustronna
sangwina, papier, 49 × 35 cm
sygn. p. d.: Muter

cena wywoławcza: 22 000 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.
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79
Konstantin Aleksiejewicz 
Korowin
(1861 Moskwa – 1939 Paryż)

Portret Fiodora Szalapina 
z kobietami, 1924 r.

akwarela, gwasz, 28,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Consta. Korovin/Paris 
1924
Praca z serii „Paryskie bulwary”. Dołą-
czona opinia Piotra Michałowskiego.

Fiodor Szalapin (1873–1938) światowej 
sławy śpiewak rosyjski.

cena wywoławcza: 25 000 zł

Wybitny malarz zaliczany do czołowych przedstawicieli impresjonizmu w Rosji. Był profesorem 
Szkoły Sztuk Pięknych w Moskwie i członkiem honorowym Akademii Sztuk Pięknych w Sankt 
Petersburgu. Malował pejzaże, portrety, martwe natury i sceny rodzajowe. Zajmował się 
również scenografią teatralną i projektowaniem kostiumów. W roku 1885 po raz pierwszy 
odwiedził Paryż, gdzie twórczość impresjonistów wywarła na nim ogromne wrażenie. Widoki 
Paryża, w którym Korowin zamieszkał na stałe w 1923 r., stały się jednymi z głównych 
tematów jego prac.

78
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 
1953 Sanary-sur-Mer)

L’Épopée Bohémienne

Héron de Villefosse, Mojżesz 
Kisling; wyd. Aux dépens 
d’un amateur, Paryż 1959; 
egzemplarz 43/230; ilustracje 
Mojżesza Kislinga, litografia 
Amadeo Modiglianiego; 
papier czerpany, 148 stron, 
12 barwnych ilustracji, 
6 mniejszych Ilustracji – winiet; 
całość w oryginalnej oprawie 
(tektura oklejona płótnem); stan 
zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 5 000 zł •

W roku 1907 podjął naukę w krakowskiej akademii, w pracowni J. Pankiewicza. W roku 1911 wyjechał do Paryża, wystawiając w tamtejszych 
Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych w Europie i USA. W Polsce po raz pierwszy zaprezentował swoją twórczość w 1917 r. w TPSP 
w Krakowie. W latach 1941-1945 przebywał w Nowym Jorku. Po powrocie do Francji osiadł w Prowansji. Wczesna twórczość Kislinga 
łączy w sobie wpływy kubistyczne z ekspresjonizmem. Malował martwe natury, pejzaże, portrety i akty. 
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81
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Postać Żyda

akwarela, ołówek, 26 × 21 cm
sygn. wzdłuż prawej krawędzi:  
Duda Gracz

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie. Zawrotna kariera artysty, której początki 
sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie-Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej 
w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość 
charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych 
obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów 
pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Duda-Gracz włączał do swej sztuki 
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych 
złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą 
szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie stronił jednak również 
od pięknych widoków natury.

80
Zbigniew Hinc
(ur. 1947 r. Gdańsk)

Podwórko, 1999 r.

akwarela, papier, 55 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Hinc 99

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Kształcił się w PWSSP w Gdańsku pod kierunkiem S. Borysowskiego i J. Żuławskiego. 
Zajmuje się malarstwem oraz rzeźbą. W twórczości jego dominuje stylistyka surrealistyczna. 
Indywidualne wystawy prac artysty miały miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. 
w Kopenhadze, Rzymie i Frankfurcie nad Menem.
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82
Irena Reno (Hassenberg)

(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Fontanna Czterech Stron Świata 
w Paryżu

pastel, papier, 30,5 × 22,5 cm
sygn. p. d.: Reno

cena wywoławcza: 1 700 zł •

83
Jan Wodyński
(1903 Jasło 
–1988 Warszawa)

Widok z Krosna

akwarela, ołówek, 
kredka, papier, 
27 × 40 cm  
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: Jan 
Wodyński, l. d.: 
KROSNO

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

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

84
Wojciech Weiss
(1875 Leorda/
Rumunia – 
1950 Kraków)

Aneri z małą 
Hanią, 1924 r.

akwarela, papier, 
25,5 × 32 cm
sygn. l. d.: WW

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

85
Stanisław Żurawski

(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Portret kobiety z profilu, 1929 r.

akwarela, papier, 22 × 14 cm
dat. l. d.: 28 VII/29

cena wywoławcza: 200 zł •

Malarka, być może identyczna z Reginą H., studiującą w warszawskiej SSP 
od 1904 r. Od 1907 r. mieszkała w Paryżu, gdzie prezentowała swoje prace 
malarskie i litograficzne na: Salon d’Automne, Salon des Independants, Salon 
des Tuileries. Wystawiała też w warszawskim TZSP. W twórczości Hassenberg 
dominują pejzaże, ożywione nieraz postaciami ludzkimi, często miejskie, jak 
motywy Paryża, czy innych miast francuskich, z Korsyki, Krymu. Po pobycie 
w 1925 r. w Nowym Jorku Hassenberg poświęciła całkowicie wystawę w Galerie 
d’art Contemporain widokom tego miasta, którego charakter i dynamikę starała 
się uchwycić, pokazując zarówno dzielnice wielkomiejskie, jak i kameralne 
zakątki, często widziane z lotu ptaka. Prawdopodobnie w tych latach został 
wydany album jej litografii „New York”. Malowała również barwne, ciepłe 
w kolorystyce martwe natury i kwiaty oraz, raczej sporadycznie, portrety. 

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. 
W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął 
pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał 
nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję 
rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu 
Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest 
także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa 
skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji 
barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty 
i pejzaże, choć nie brak również martwych natur z kwiatami, zachwycających 
kolorystycznymi walorami.
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87
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczynka z lalką

gwasz, karton, 43,8 × 52,5 cm
sygn. l. d.: kanelba

cena wywoławcza: 8 000 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.

86
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 r. Mediniškiai/Litwa)

Psia miska

pastel, papier, 23 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Stasys

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Urodził się w 1949 w Medinskaiai na Litwie. W 1973 ukończył Wileński Instytut Sztuk 
Pięknych, a od 1980 mieszka w Polsce. Malarz, grafik i rysownik, Eidrigevicius często 
używa techniki „suchej pasteli”. Rysował miedzy innymi dla „Polityki” „Literatury”, „New 
York Timesa” tworzył plakaty, ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych), ekslibrisy, 
projekty scenografii, instalacje i kompozycje przestrzenne, maski, akcje para teatralne.. 
Niesłychanie popularny, zyskał uznanie fachowców, i publiczności. Dziecięce doświadczenia 
z litewskiej wioski przełożył na język uniwersalnych symboli i metafor, stworzył własny styl. 
Przedstawia bajkowy, tajemniczy świat zaludniony ludzikami o oczach z guzików. Jego 
figuratywną sztukę cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje się 
różnymi technikami: gwasz, olej (np. Skrzypkowie, 1991), pastele (np. Konstrukcja, 1996), 
wykorzystuje rozmaite techniki graficzne. Stworzył ok. 250 plakatów (np. Zniewolony umysł, 
1990), ok. 360 grafik, zorganizował ok. 50 instalacji i performance`ów. Wykonał ilustracje 
do ok. 60 książek. Tworzy także ekslibrisy, maski z tektury i rzeźby z korzeni drzew. Swoje 
dzieła podpisuje: "Stasys".
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88
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Marthe

akwarela, gwasz, papier, 59,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
p. d.: pieczęć ATELIER KLIMEK 1998

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie, na wieść o wybuchu wojny, pozostał. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się 
w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już 
wówczas przez W. Zawadowskiego. Po 1947 r. przeniósł się nad Zatokę Lwią i zamieszkał 
w Menton. Na przełomie 1951/1952 r. 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 którym w 1951 r. założył i prowadził Biennale Internationale d’Art de 
Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem 
w latach 1951 oraz 1953. Twórczość Klimka prezentowana była w renomowanych galeriach 
na całym świecie. Po śmierci artysty paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów sporą kolekcję 
jego dzieł.

89
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Na włoskiej plaży

ołówek, papier, 52 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Klimek

cena wywoławcza: 2 500 zł •

90
Marian Sigmund

(1902 Błudniki – 1993 Kraków)

Erotyk, 1980 r.

tusz, papier, 28 × 20 cm
sygn. i dat. l. d.: M. Sigmund/Stróża 

1980

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej i Architekturę 
Wnętrz w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był współzało-
życielem przedwojennej Spółdzielni Artystycznej Ład. W okresie 
powojennym Sigmund był projektantem wielu prestiżowych wnętrz, 
m. in. dla Zamku Królewskiego na Wawelu, Urzędu Rady Ministrów 
i innych. W roku 1957 rozpoczął współpracę z Fabryką Mebli 
Giętych w Jasienicy, dla której wykonał ok. 40 projektów krzeseł 
i foteli, z których wiele jest uważanych dzisiaj na ikony dizajnu. 
Poza projektowaniem artysta zajmował się również malarstwem 
i scenografią.
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91
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 
1985 Saint-Paul de Vence)

Kobieta z kozą, 1970 r.

litografia barwna, papier, 31,1 × 23,8 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodząca z publikacji 
„XXe Siècle” (nr 34), wyd. Mourlot, 
No 608, 1970 r.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

92
Marc Chagall
(1887 Łoźno 
k. Witebska – 1985 
Saint-Paul de Vence)

Mistyczne 
ukrzyżowanie 
z albumu „Derierre 
le Miroir”, 1950

litografia barwna, papier, 
35 × 50 cm w świetle 
passe-partout
sygn. I dat. na płycie 
p. d.: 1950 MARC 
CHAGALL

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

Francuski malarz i grafik pochodzenia żydow-
skiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris. 
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda 
Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii 
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał 
na stypendium w Paryżu, gdzie zetknął się 
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem 
i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była 
ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był 
kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru 
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał 
na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych 
obrazach w początkowej twórczości, uległ wpły-
wom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. 
W jego obrazach przeważa pogodna tematyka 
miłosna, pejzaże, sceny religijne.

93
Pierre Jacquot
(1929 Nancy/Francja – 2009)

Teka

1.  L’envol – homage a E’tienne-Jules 
Marey

2. Mythe de Dilmoun
3. Envol de l’arche
4. Enki le navigateur
5. Prima materia
6. Arche
7. An le cosmonaute

  8. Ganymede
  9. Electra
10. Electra
11. bez tytułu
12.  En Lil seigneure vent

litografia, papier czerpany, wym. arkusza 
50,3 × 64,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Jacquot, opis. l. d.: 
124/150

cena wywoławcza: 4 400 zł •
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95
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Ulica w Meksyku

tempera, papier, 38,5 × 58 cm
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 3 000 zł

Jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny 
współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w ASP w Po-
znaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej, został 
kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował 
plakaty, okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia 
krajowe, a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość 
plastyczną, m. in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, 
Biennale w São Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kul – turze Gloria Artis”.

94
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

XXIV Warszawskie Spotkania 
Teatralne, projekt plakatu, 
1995 r.

tempera, papier, 43 × 30,5 cm
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 3 200 zł
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97
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Jerzy Stuhr w filmie Wodzirej, 
projekt plakatu, 1978 r.

tempera, karton, 42,5 × 30 cm
sygn. l. śr.: ŚWIERZY, u dołu napis: 
JERZY STUHR w filmie WODZIREJ/
scenariusz i reżyseria: FELIKS FALK 
Prod. Zespół Filmowy „X”

cena wywoławcza: 11 000 zł

96
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Tadeusz Różewicz,  
projekt plakatu

technika mieszana, papier czerpany, 
50 × 35 cm
sygn. l. d.: ŚWIERZY, u dołu 
napis: GALERIA/TEATRU/NOWEGO/
WARSZAWA, TADEUSZ/RÓŻEWICZ, 
plakaty/z kolekcji/Krzysztofa/Dydo

cena wywoławcza: 10 000 zł
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98
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Ja tam żadnych instrukcji 
i przepisów o BHP nie uznaję, 
1959 r.

tempera, karton, 66,5 × 47,5 cm
sygn. p. d.: ŚWIERZY
na odwrocie nalepka – formularz akcep-
tacji do druku oraz odręczny napis: Do 
druku po uzupełnieniu zębów/28/VII-59

cena wywoławcza: 5 000 zł

Grafik, ilustrator, plakacista. Rozpoczęte w 1950 roku studia w krakowskiej akademii, kontynuował w Warszawie, w pracowni J. Szancera. 
Zajmował się ilustracją książek dla dzieci i młodzieży, projektowaniem plakatów i znaczków pocztowych. Stworzył ilustracje do ponad 100 
publikacji, m. in. do „Elementarza” Mariana Falskiego. Ceniony w kraju i za granicą, miał wiele wystaw indywidualnych, m. in. w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii. Był laureatem wielu nagród.

99
Janusz Grabiański

(1929 Szamotuły – 1976 
Warszawa)

Fokker F VII

akwarela, gwasz, papier,  
48 × 47,5 cm

sygn. l. d.: J. Grabiański

cena wywoławcza: 2 200 zł •

100
Stanisław Wiśniewski

(1936 Krynica – 2016 Kraków)

Bez tytułu

akwarela, gwasz, papier, 
48 × 67 cm

sygn. p. d.: ST. WIŚNIEWSKI

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Studiował na krakowskiej ASP, z którą był związany wiele lat, uzyskując w roku 1980 tytuł profesora. By artystą wszechstronnym, zajmował 
się malarstwem, rysunkiem, grafiką i rzeźbą. Malował pejzaże, architekturę, zwłaszcza cerkwie i monastery, akty i portrety, kompozycje 
abstrakcyjne. Za swoją twórczość otrzymał wiele prestiżowych nagród.



8180 sopocki dom aukcyjny aukcja prac na papierze

W latach 1969–1975 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem 
Jacka Żuławskiego, gdzie w l. 1990–1993 był dziekanem. W l. 80. i 90. odbył liczne podróże, m. in. na Bliski Wschód, Wyspy Fidżi, 
do Japonii, Indonezji, Indii, Australii, Meksyku, RPA. Związany z macierzystą uczelnią. W 2000 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 
Był prezesem Towarzystwa Sztuk Pięknych Zachęta. Tworzy obrazy olejne, akwarele, grafiki, rysunki. Brał udział w licznych wystawach 
w kraju i za granicą. 

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale malarstwa. W 1993 roku otrzymał dyplom w pracowni W. Szamborskiego. 
Pierwszą wystawę indywidualną otworzył z dużym sukcesem w Paryżu. Jego obrazy znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych tak 
w Polsce, jak i za granicą.

101
Jacek Pałucha
(ur. 1966 r. Częstochowa)

Kraina południowa, 
2019 r.

akwarela, papier,  
24 × 32 cm
sygn. l. d.: J. Pałucha 19

cena wywoławcza:  
750 zł •

102
Maciej Świeszewski
(ur. 1950 r. Sopot)

Bez tytułu, 2016 r.

akwarela, papier,  
53 × 78 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.:  
M. Świeszewski/2016
dedykacja śr. d.: Andrzejo-
wi – Maciej 2016

cena wywoławcza:  
5 500 zł •

103
Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Kobieta w oknie

akwarela, papier, 39 × 29 cm
sygn. p. d.: Klimek pieczęć atelier artysty

cena wywoławcza: 3 400 zł •

104
Wojciech Weiss

(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Kwiaty w wazonie, 1910 r.

ołówek, kredka, papier, 30,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. śr. p.: WW

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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106
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 
2005 Gdynia)

Rozewie, 1982 r.

akwarela, papier, 34 × 46 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Baranowski/
Rozewie 1982

cena wywoławcza: 3 800 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.

105
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 
2005 Gdynia)

Jastarnia, 1985 r.

akwarela, papier, 34 × 45,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: H. Baranowski/Jastarnia
na odwrocie nalepka autorska oraz 
odręczna dedykacja: W dniu Urodzin/
Aleksandrowi/Henryk i Aldona/1985

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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107
Jan Świderski
(1913 Grodziec/k. Będzina – 2004)

Pejzaż

pastel, papier, 48 × 68 cm
sygn. l. d.: Jan Świderski

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Studia odbył w krakowskiej ASP u W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Z macierzystą uczelnią 
związany był całe życie zawodowe; prowadził pracownię malarstwa oraz pełnił funkcję 
prorektora. Uprawiał malarstwo realistyczne.

108
Zdzisław 

Cyankiewicz
(1912 Czechowice – 

1981 Paryż)

Pejzaż 
z drzewami

tusz, papier, 
22,5 × 34,5 cm

cena wywoławcza: 
300 zł •

109
Zdzisław 

Cyankiewicz
(1912 Czechowice – 

1981 Paryż)

Kompozycja

gwasz, papier, 
32,5 × 50,5 cm

cena wywoławcza: 
700 zł •

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w której też w 1935 roku został wykładowcą rysunku. Dwa lata później wyjechał do 
Paryża, gdzie pozostał do końca życia. Kontakt z twórczością Cézanne’a i Matisse’a w sposób decydujący wpłynął na ukształtowanie się 
stylu Cyankiewicza, którego istotnymi komponentami były geometryzacja form oraz znaczenie barw. Począwszy od lat 50. z powodzeniem 
wystawiał swoje prace w Paryżu. 
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111
Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Bez tytułu, 1951 r.

gwasz, papier, 100 × 70 cm
sygn. i dat. p. g.: L. Kunka 51

cena wywoławcza: 16 000 zł •

Studiował w PWSS w Łodzi w latach 1945–1951 pod kierunkiem W. Strzemińskiego, 
a następnie u F. Légera w Akadémie Modern w Paryżu (był stypendystą rządu francuskiego). 
Był wieloletnim profesorem na macierzystej uczelni i jednym z najwybitniejszy artystów 
skupionych wokół Strzemińskiego. Jeszcze przed ukończeniem studiów, od września 1949 
r. pełnił funkcję starszego asystenta na Wydziale Wzornictwa Włókienniczego w Zakładzie 
Wzornictwa Drukarskiego i Projektowania Tkaniny. Należał do grona twórców grupy ST-53. 
Brał udział w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” 
w warszawskim Arsenale w 1955 r. oraz w II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 
w 1957 r. W 1967 r. został wyróżniony nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za działalność 
pedagogiczną. Malował przede wszystkim dynamiczne kompozycje geometryczne, z syntetycz-
nie ujętymi postaciami ludzkimi oraz abstrakcje. Stosował nasyconą kolorystykę oraz gruby, 
czarny, odcinający kontur, który nadawał jego pracom emocjonalnego wyrazu. Prezentowane 
obrazy nawiązują do dekoracyjnej sztuki Légera i Matisse’a i stanowią doskonałe przykłady 
wczesnej fazy twórczości Kunki.

110
Felicja Pacanowska
(1907 Łódź–2002 Rzym)

Pejzaż miejski

pastel, papier, 45 × 55 cm 
w świetle passe–partout
sygn. l. d.: F. Pacanowska

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Absolwentka malarstwa i grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 1932 r. 
kontynuowała naukę w Paryżu, uzupełniając edukację artystyczną wyjazdami do Włoch 
i Anglii. Czas II wojny światowej spędziła w Paryżu, pracując jako kreślarka w zakładach 
lotniczych. Po wojnie kontynuowała studia rzeźby w Rzymie, po czym wróciła do Paryża. 
Była uczestniczką wielu wystaw – m. in. w warszawskim Instytucie Sztuki, Salonie Jesien-
nym, Niezależnych, Majowym i innych. Twórczość artystki kształtowała się pod wpływem 
ekspresjonizmu, kubizmu i abstrakcji. Uprawiała malarstwo, rzeźbę oraz techniki graficzne. 
Nagradzana zarówno podczas wystaw we Francji, jak i we Włoszech.
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112
Victor Vasarely
(1906 Pecz/Węgry – 1997 Paryż)

Kompozycja

serigrafia barwna,  
wym. komp. 57,8 × 57,8 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Vasarely,  
numerowana l. d.: 101/125

cena wywoławcza: 3 300 zł •

113
Victor Vasarely
(1906 Pecz/Węgry – 1997 Paryż)

Kompozycja

serigrafia barwna,  
wym. komp. 65,7 × 65,7 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Vasarely,  
numerowana l. d.: 109/125
40 × 40 cm

cena wywoławcza: 3 300 zł •

Ar tysta zainteresowany abstrakcją 
geometryczną, jest jednym z czołowych 
postaci op-artu.  Studiował medycynę 
w Budapeszcie lecz porzucił studia na 
rzecz nauki w Muhely Academy, kultywu-
jącą ruch Buhausu. W 1930 r. przeniósł 
się do Paryża. Wtedy tez zainteresował 
się konstruktywizmem; a w l. 40. zaczął 
malować swoje „interaktywne”, kolorowe 
płaszczyzny. Artysta pozostawał pod 
wpływem Kandinskiego oraz teoretyka Jo-
sefa Albersa. Starał się zaangażować widza 
w swoje dwuwymiarowe obrazy, niejako go 
„wciągając” do środka. Wiele  prac artysty 
można oglądać w muzeum jego imienia na 
południu Francji. W 1970 roku ustanowiono 
Fundację Vasarely`ego.

114
Tamara Łempicka
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca/
Meksyk)

Autoportret w zielonym Bugatti

serigrafia, papier, 80,5 × 63 cm
sucha pieczęć p. d.: TAMARA DE 
LEMPICKA, numerowana l. d.: 382/400
dołączony certyfikat Kizette Łempickiej

cena wywoławcza: 34 000 zł •

Studiowała w Paryżu w Academie Ranson pod kierunkiem M. Denisa i A. Lothe'a. Wysta-
wiała w kraju i na paryskich Salonach. Malowała portrety, akty, martwe natury. Uznana za 
klasyka stylu art deco w malarstwie. Postkubistyczna maniera, ostre kolory, precyzja detalu 
i wykończenia, manieryczne ujęcie tematu – to cechy charakterystyczne malarstwa artystki.
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Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne. Dorobek artysty można podzielić na 
dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był wpływ niemieckiego 
ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne eksperymenty (malarstwo 
materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało łączenie tradycyjnego medium 
z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś było okraszone siatką symbolicznych 
znaczeń o wymowie wanitatywnej.

115
Józef Jarema

(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Kompozycja II, 1954 r.

gwasz, papier, 31,5 × 23 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Jarema 54

cena wywoławcza: 3 400 zł •

116
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Kompozycja abstrakcyjna

monotypia, papier, wym. odcisku 
17,5 × 46 cm, wym. arkusza 
48,5 × 67,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł •

117
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 
1974 Monachium)

Kompozycja

technika mieszana, papier, 27 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jarema

cena wywoławcza: 3 600 zł •

Starszy brat Marii Jaremy, malarki i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy 
Krakowskiej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1918–1924. 
Wspólnie z kapistami wyjechał w 1924 do Paryża, wystawiał z nimi (Galerie Zak, Paryż 1930; 
Galerie Moos, Genewa 1931) i podobnie jak inni członkowie grupy wrócił do kraju w 1931. 
W Krakowie podjął współpracę z "Głosem Plastyków". W 1934 stał się współzałożycielem 
eksperymentalnego teatru Cricot, napisał dlań kilka utworów dramatycznych. W czasie 
II wojny światowej przez Rumunię dotarł do armii polskiej na Zachodzie, z którą przeszedł 
szlak bojowy do Włoch. Pozostał tam po zakończeniu wojny. W 1945 był współorganizatorem 
międzynarodowego ugrupowania Art Club w Rzymie. W 1950 przeniósł się do Nicei, 
gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling, prowadził warsztat tkacki. Odtąd równolegle 
z malarstwem tworzył tkaniny, które eksponował na wystawach, m.in. na Międzynarodowym 
Biennale Tkaniny w Lozannie.
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118
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Czechowice – 1981 Paryż)

Bez tytułu

kolaż, papier, 65,5 × 50,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł •

119
Waldemar J. Marszałek
(ur. 1960 r. Dobrzyca na Pomorzu)

z cyklu Wariacje z ptakami, 
2014 r.

tusz, papier, 63 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: W. J. Marszałek/2014

cena wywoławcza: 3 000 zł •

W latach 1980–1985 kształcił się w PWSSP w Gdańsku. 
Z macierzystą uczelnią, najpierw jako asystent, później profesor, 
związany jest do dzisiaj. Poza technikami graficznymi uprawia 
malarstwo i rysunek. Twórczość swą prezentował podczas wielu 
wystaw zbiorowych i indywidualnych, tak w kraju, jak i za 
granicą.

120
Salvador Dali
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 tamże)

Don Jose’s Flower Song,  
z cyklu „Carmen”, 1970 r.

litografia, papier japoński, 54 × 43 cm, 
wym. arkusza 65 × 50 cm
sygn. ołówkiem u dołu: Dali, numerowa-
ny ołówkiem l. d.: E.A. 4/4 J
Lit.: Ralf Michler, Lutz W. Löpsinger, 
Salvador Dali: Catalogue Raisonné 
of Prints II: Lithographs and Wood 
Engravings 1956–1980, Prestel 
Publishing Munich – New York 1995, 
nr kat. 1312, s. 139

cena wywoławcza: 9 500 zł •

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, gdzie 
znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro przed-
stawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził do środowiska surrealistów, wśród których 
stał się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia i muzę – Galę 
Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród dzieł wielkich 
malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, wielokrotnie 
ilustrując takie klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, czy Don 
Kichote Cervantesa. Fascynacja metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego 
do świata podświadomości, przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską 
techniką, łączył przedmioty materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie 
sposób, dzięki czemu uzyskiwał efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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121
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Dziewczyna z mandoliną, 1961 r.

gipsoryt, papier, 23,5 × 17 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Stryjec,  
dat. ołówkiem p. d.: 1961 r.

cena wywoławcza: 2 600 zł •

122
Marian Kołodziej

(1921 Raszków – 2009 Gdańsk)

Śmierć, projekt scenografii

rapidograf, węgiel, kredka, papier milime-
trowy, 102 × 27 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł •
123
Marian Kołodziej
(1921 Raszków – 2009 Gdańsk)

Apostołowie święci Jan i Łukasz

rapidograf, węgiel, kredka, papier mili-
metrowy, 84 × 54 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni scenografii K. Frycza. 
Po ukończeniu studiów wyjechał do Gdańska, gdzie jako scenograf rozpoczął długoletnią 
współpracę z Teatrem Wybrzeże. W latach 90. stworzył cykl prac „Klisze pamięci. Labirynty”, 
nawiązujący do przeżyć z okresu II wojny światowej, kiedy to był więziony w obozach 
koncentracyjnych. Artysta realizował scenografie również dla innych teatrów oraz kostiumy 
do filmów. Projekty jego charakteryzują się dopracowaniem detali, opisowością i ekspresją. 
Sporą część jego dorobku stanowią karykatury. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród.
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124
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Bez tytułu

tusz, papier, 34 X 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rys. R. STRYJEC

cena wywoławcza: 2 600 zł •

Studia malarskie rozpoczął u profesora Stanisława Teisseyre’a i profesor Krystyny Łady-Stud-
nickiej oraz grafikę w pracowni profesora Zygmunta Karolaka w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom uzyskał w roku 
1958. Fascynował go stary Gdańsk – czego dowodem są liczne przedstawienia tego miasta 
w grafice, najczęściej akwaforcie i miedziorycie. Tworzył też w ceramice. Stryjca porównuje się 
do artystów średniowiecznych, gdyż podobnie do nich, posługuje się alegoriami, symbolami, 
niedomówieniami. Poszukuje praw rządzących światem, będących prawami uniwersalnymi, 
zawsze aktualnymi. Stąd tak wiele w jego sztuce metafor, znaków, personifikacji. Bliski mu 
jest surrealizm, symbolizm, ekspresjonizm.

125
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Kompozycja symboliczna, l. 70.

tusz, papier, 15 × 16 cm
sygn. p. d.: RYSZARD STRYJEC

cena wywoławcza: 2 000 zł •

126
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 
1997 Gdańsk)

Szkice z cyklu 
„Szeherezada”

tusz, papier, 
24,2 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 
2 000 zł •
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128
Teofil Ociepka
(1891 Janów – 1978 Bydgoszcz)

Drzewo, 1970 r.

ołówek, papier, 29 × 20 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: T. Ociepka 1970

cena wywoławcza: 2 000 zł

Obok Nikifora najbardziej znany polski malarz naiwny. Ukończył szkołę podstawową, po czym 
całe życie pracował w kopalni na Górnym Śląsku. Od młodości interesował się ludowymi 
klechdami, baśniami oraz teoriami okultystycznymi, z którymi zetknął się za pośrednictwem 
F. Hohmanna, niemieckiego wyznawcy idei różo-krzyżowców. Pod jego wpływem, w 1927 
roku, zaczął malować. Jego obrazy charakteryzujące się niezwykłym bogactwem wyobraźni to 
hybrydy ludzi, ptaków, zwierząt, roślinności, postaci z baśni i legend, wreszcie pozaziemskich 
istot zamieszkujących Saturn i księżyc. Po śmierci Ociepka doczekał się kilku wystaw 
retrospektywnych, a jego prace osiągają wysokie ceny w polskich i europejskich galeriach.

127
Teofil Ociepka
(1891 Janów – 1978 Bydgoszcz)

Drzewo, 1974 r.

ołówek, papier, 29 × 20 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: T. Ociepka 1974

cena wywoławcza: 2 000 zł
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130
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

W pracowni, 1965 r.

tusz, papier, 60 × 85 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na odwrocie:  
1965 K. Bereźnicki

cena wywoławcza: 6 500 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni S. Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje 
na macierzystej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Artysta maluje 
przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny 
alegoryczne, biblijne oraz portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach 
literackich. Czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII w. oraz dawnego malarstwa 
gdańskiego. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu 
i San Paulo. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

Studiowała malarstwo i techniki ścienne pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkow-
skiego w poznańskiej PWSSP. Dyplom uzyskała w 1951 roku. W latach 1950–1964 była 
pedagogiem w gdańskiej PWSSP, w latach 1971–1973 w łódzkiej PWSSP, a następnie przez 
wiele lat na ASP w Warszawie, gdzie w roku 1988 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. 
W roku 1955 uczestniczyła w wystawie w Arsenale. W początkowym okresie twórczości 
tworzyła kompozycje abstrakcyjne pod wpływem P. Potworowskiego. W latach 60-tych 
wypracowała swój indywidualny styl, charakteryzujący się motywem zdeformowanej, 
traktowanej skrótowo postaci ludzkiej. Z biegiem lat artystka ograniczała środki malarskie, 
operując niemal monochromatyczną skalą oraz wykorzystując barwę niezagruntowanego 
płótna. Jej prace wystawiane były w Paryżu: Salon de Mai (1963–66), na Biennale Młodych 
oraz Gallerie Carpentier na wystawie „Ecole de Paris” (1963).Wystawiała również we Włoszech 
na ekspozycji „La Nuova Figurazione” we Florencji (1963). Jest laureatką nowojorskiej 
Nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego.

129
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Postać, 1987 r.

tusz, papier, 42 × 29 cm
sygn. i dat. śr. d.: TP./87

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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132
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Kobiety z rybami  
nad morzem, 2005 r.

tusz, papier, 48,5 × 38,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: Kobiety z rybami  
nad morzem 2005 K. Bereźnicki

cena wywoławcza: 3 200 zł

131
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Studium do gobelinu  
dla Filharmonii  
w Bydgoszczy, 1982 r.

ołówek, papier, 74 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygnowany i dat. u dołu: K. Bereźnicki/
Studium do gobelinu 1982

cena wywoławcza: 5 000 zł
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133
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Ziemia, projekt plakatu 
do filmu, 1955 r.

tempera, papier naklejony na tekturę, 
59 × 86 cm
sygn. i dat. śr. d.: CIEŚLEWICZ.R.55

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Jeden z czołowych reprezentantów polskiej szkoły plakatu. Zaprojektował ich ponad 200, 
wykorzystując eksperymentalne techniki fotograficzne. Twórczość swoją prezentował na 
licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą, będąc przy tym wyróżniany wieloma 
nagrodami, m.in. nagrodą im. H. Toulouse-Lautreca na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu 
w roku 1961 za plakat do filmu J. Kawalerowicza „Pociąg”. Zajmował się również fotografią, 
scenografią, grafiką użytkową i książkową oraz filmem. Studiował na Wydziale Plakatu 
krakowskiej akademii, m. in. pod kierunkiem Z. Pronaszki i Cz. Rzepińskiego. Współpracował 
z wieloma polskimi i francuskimi czasopismami, m in. w latach 1959–1962 z popularnym 
miesięcznikiem „Ty i Ja”, następnie, po wyjeździe do Paryża w 1963 r., z pismami „Elle” 
i „Vogue”. Przede wszystkim był jednak twórcą plakatów. Charakterystyczne dla jego stylu 
są eksperymenty z fotomontażem. Był laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Ministra 
Kultury i Sztuki za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu w 1961 roku.

134
Roman Cieślewicz

(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Nikita, 1973 r.

sitodruk, papier naklejony na tekturę, 
85 × 50 cm

sygn. i dat. l. d. (na tekturze):  
R. CIEŚLEWICZ 1973

cena wywoławcza: 1 800 zł •

135
Roman Cieślewicz

(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Duc, 1973 r.

sitodruk, papier naklejony na tekturę, 
59 × 45,5 cm

sygn. i dat. l. d. (na tekturze):  
R. CIEŚLEWICZ 1973

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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136
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 
1970 Kraków)

Pejzaż, 1959 r.

akwarela, papier, 32,5 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.:  
PODSADECKI,  
dat. p. d.: 14.8.1959

cena wywoławcza: 1 400 zł •

137
Marian Sigmund
(1902 Błudniki – 1993 Kraków)

Abstrakcja, 1976 r.

akwarela, papier, 35 × 24,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: M. Sigmund/1976

cena wywoławcza: 1 200 zł •

138
Jan Wodyński

(1903 Jasło – 1988 Warszawa)

Siatkówka, 1965 r.

kredka, papier, wym. kompozycji 
133 × 84 cm

sygn. l. d.: WODYŃSKI, opis. na 
marginesie po lewej: JAN/WODYŃSKI/

SIATKÓWKA/1965/133 X 84

cena wywoławcza: 2 800 zł •

139
Czesław Tumielewicz

(1942 r. Lida/Białoruś)

Cykl kresowy. Motywy huculskie, 
2010 r.

suchoryt, akwarela, papier, 27 × 36,5 cm 
(odcisk płyty)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Czesław 
TUMIELEWICZ. 2010, opis. u dołu: Cykl 

kresowy Motywy huculskie. suchoryt A. E.

cena wywoławcza: 950 zł

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

Studiował w krakowskiej akademii u W. Weissa i F. Kowarskiego. W 1928 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do ugrupowań Rytm oraz Pryzmat. Po wojnie został profesorem 
Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu w Toruniu, a następnie profesorem PWSSP w Sopocie 
i ASP w Warszawie. Swoje obrazy – pejzaże, martwe natury, portrety, kompozycje figuralne 
– prezentował na wielu wystawach, również indywidualnych. Obok malarstwa sztalugowego 
zajmował się polichromią, projektował mozaiki i sgraffita. 

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, jednocześnie ucząc się malarstwa u A. Gerzbaka i W. Lama. W Poznaniu 
natomiast, u L. Mianowskiego, studiował grafikę. Wykładowca gdańskiej akademii. Uczestnik wielu wystaw artystycznych.
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140
Jacek Yerka
(ur. 1952 r. Toruń)

Das Paradies

giclée, papier, 49 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. cienkopisem p. d.: Yerka,  
numerowany l. d.: 112/450

cena wywoławcza: 1 200 zł •

141
Janina Kraupe-Świderska
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Kochankowie, 1960 r.

monotypia, papier, 45 × 56 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: J. Kraupe 
1960, opis. l. d.: „Kochankowie”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

142
Zbigniew Hinc
(ur. 1947 r. Gdańsk)

Sztorm na morzu, 2002 r.

pastel, gwasz, papier, 60 × 42,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Hinc 02

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Kształcił się w PWSSP w Gdańsku pod kierunkiem S. Borysowskiego i J. Żuławskiego. 
Zajmuje się malarstwem oraz rzeźbą. W twórczości jego dominuje stylistyka surrealistyczna. 
Indywidualne wystawy prac artysty miały miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. 
w Kopenhadze, Rzymie i Frankfurcie nad Menem.

Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1976 
roku. Specjalizował się w grafice. Od 1980 r. 
poświęcił się całkowicie malarstwu. Bazując 
na precyzyjnej, wzorowanej na dawnych 
mistrzach technice obrazowania, lecz przede 
wszystkim na własnej, nie znającej granic 
wyobraźni, tworzy surrealne kompozycje, 
szczególnie podziwiane przez miłośników 
fantastyki we wszystkich odmianach. Zain-
spirował m.in.autora fantasy H. Ellisona do 
napisania 30 krótkich opowiadań, które wraz 
z obrazami Yerki złożyły się na publikację 
pt. „Mind Fields”. To samo amerykańskie 
wydawnictwo „Morpheus International" 
wydało album „The Fantastic Art of Jacek 
Yerka”. W 1995 r. artysta został laureatem 
prestiżowej World Fantasy Award.

W latach 1938-1941 studiowała w krakow-
skiej akademii u P. Dadleza i F. Pautscha. 
Po wojnie wróciła na ASP do pracowni 
E. Eibischa i W. Taranczewskiego. Brała 
czynny udział w pracach teatru konspira-
cyjnego Tadeusza Kantora, była członkinią 
Grupy Krakowskiej. W 1948 r. rozpoczęła 
pracę dydaktyczną w krakowskiej uczelni. 
Twórczość artystki określana jest mianem 
ezoteryczno-magicznej. 
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143
Wojtek Siudmak
(ur. 1942 r. Wieluń)

Tristan et Iseut, 1979 r.

litografia, papier, wym. komp. 
55,5 × 41 cm, wym. arkusza 
76 × 55,5 cm
opis. l. d.: l’épreuve d’artiste/II/XXXX,  
śr. d.: Tristan e Iseut, dedykacja p. d.: Pour 
Jean Claude/& Arnick (?)/Ganneral/Bien 
amicalement/W. SIUDMAK/25.2.1981

cena wywoławcza: 1 800 zł •

144
Sławomir Witkowski
(ur. 1961 r. Gdańsk)

Tryptyk teatralny, 1991 r.

linoryt, papier, 53 × 60,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. u dołu: Tryptyk teatralny/
Linoryt 7/7/S. Witkowski 1991

cena wywoławcza: 1 500 zł •

145
Rafał Olbiński
(ur. 1943 r. Kielce)

Zawieszone obietnice

serigrafia, papier, wym. kompozycji 
72,5 × 57 cm
sygn. p. d.: Olbiński, numerowany l. d.: 
204/350

cena wywoławcza: 1 400 zł •

146
Rafał Olbiński

(ur. 1943 r. Kielce)

Magiczna przezroczystość czasu

serigrafia, papier, wym. kompozycji 
93 × 62 cm

sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński, numero-
wany l. d.: 178/350

cena wywoławcza: 1 500 zł •

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów 
Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał 
się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku 
jest wykładowcą School of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje 
się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów 
oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie, 
a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich 
czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New York Times, 
New Yorker. Artysta ma też na swoim koncie liczne projekty dla 
amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific 
Opera San Francisco, Philadelphia Opera). Jego prace prezentowa-
ne były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Francji, Niemczech i w Polsce. 

W latach 1961–1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Naukę kontynuował w École des Beaux-Arts 
w Paryżu. Do dziś mieszka i tworzy we Francji. Uważany za 
jednego z czołowych reprezentantów realizmu fantastycznego, 
sam określa się „hiperrealistą fantastycznym”, podkreślając 
swoją oryginalność. Realizm fantastyczny, łączący nadrealną 
wizję ze sztuka naturalistyczną, ma swe korzenie w surrealizmie 
reprezentowanym choćby przez S. Dalego, z którym Siudmaka 
łączy wirtuozeria w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia 
przestrzeni, poczucie światła i cienia. Do tych tradycyjnych 
środków wyrazu artysta dodaje elementy czysto realistyczne 
i osobiste. Twórczość Siudmaka prezentowana jest na całym 
świecie, rozpowszechniana również w formie plakatów przez 
kino, teatr, festiwale i muzea (Festiwal Filmowy w Cannes, 
Festiwal Filmowy w Montrealu, etc.). Wzbogaca kolekcje sztuki 
słynnych aktorów, reżyserów i muzyków.

Absolwent PWSSP w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni C. Kościelniaka. Współtwórca Nowej Ekspresji – 
najważniejszego ruchu artystycznego lat 80. w Polsce. Prodziekan Wydziału Grafiki w kadencjach 2008–2012 oraz 2012–2016, obecnie 
Dziekan Wydziału Grafiki. Prowadzi Pracownię Projektowania Plakatu i Form Reklamowych. Profesor tytularny. Oprócz projektowania 
graficznego czynnie uprawia malarstwo, grafikę artystyczną, rysunek i fotografię. Swoje prace prezentował na ponad trzydziestu wystawach 
indywidualnych i bez mała stu zbiorowych w kraju i za granicą.
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147
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 r. Częstochowa)

Astrolabium

akwaforta, papier, 24 × 37,5 cm  
(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem l. d.: T. Sętowski,  
opis. śr. i p. d.: „Astrolabium” akwaforta 
E/A oraz pieczęć artysty

cena wywoławcza: 3 200 zł •

148
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 r. 
Częstochowa)

Bramy Atlantydy

akwaforta, papier, 
15,5 × 37 cm 
(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem  
l. d.: T. Sętowski, 
opis. śr. i p. d.: 
„Bramy Atlantydy” 
akwaforta E/A

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

149
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Ku przyszłości

kredka, ołówek, papier, 20 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: T. Sętowski

cena wywoławcza: 5 600 zł •

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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151
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Plaża, l. 50. 

tusz, papier, 29,5 × 20,5 cm
sygn. l. d.: ołówkiem: J. N.

cena wywoławcza: 5 000 zł •

150
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Postać kobiety

ołówek, papier, 20 × 14 cm
sygn. p. d. ołówkiem: J. N.+
na odwrocie szkic ołówkiem

cena wywoławcza: 15 000 zł •

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. Od 1944 r. 
należy do Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92 
profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży 
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. 
Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych 
linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.
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153
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akt z ptakiem, 1988 r.

kredka, ołówek, papier, 21 × 29 cm
sygn. i opis. u dołu: F Starowieyski 
1688 K

cena wywoławcza: 4 500 zł •

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

152
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Ci co mnie niosą, 1998 r.

technika mieszana, papier, 
70 × 100 cm
sygn. p. d.: H. Cześnik 98

cena wywoławcza: 4 500 zł •

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 
w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia 
artystycznej ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nie-
przewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej niepokój, który udziela 
się oglądającym. Cześnik brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w galeriach 
na całym świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.
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154
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

O puchar korony, 
2020 r.

technika mieszana, 
papier, 69 × 99 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Cześnik 
20, opis. śr. d.: 
O PUCHAR/KORONY 
W./ZAWODY/Nie-
EODWOŁANE

cena wywoławcza: 
4 000 zł •

155
Jacek Sempoliński
(1927 Warszawa – 2012 tamże)

Ukrzyżowany u św. Anny, 2006 r.

kredka, papier, 70 × 50 cm
sygn. i opis. na odwrocie: Sempoliński/
sierpień 2006/Ukrzyżowany u św. Anny

cena wywoławcza: 2 800 zł •

W czasie wojny uczył się malarstwa w Warszawie w kon-
spiracyjnej szkole im. K. Krzyżanowskiego, następnie zaś 
w tamtejszej akademii. Laureat jednej z głównych nagród 
podczas legendarnej wystawy w Arsenale (1955) oraz Nagrody 
im. Jana Cybisa (1977). Był profesorem na Wydziale Wzor-
nictwa Przemysłowego warszawskiej akademii. Zajmował się 
eseistyką, krytyką sztuki i scenografią. Monograficzną wystawę 
artysty zaprezentowała w 2002 r. warszawska Zachęta. 
Sempoliński łączył motywy zaczerpnięte ze studiów pejzażu 
i architektury z rozwiązaniami kolorystycznymi i fakturowymi, 
bliskimi abstrakcji aluzyjnej. W latach 70. skupiał uwagę na 
wyabstrahowanych problemach koloru, światła, przestrzeni 
malarskiej, faktury, dla których natura nadal pozostaje 
czytelnym punktem wyjścia. Prace artysty znajdują się m.in. 
w Muzeum Narodowym w Warszawie.

156
Tadeusz Kantor

(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Projekt wnętrza, 1982 r.

flamaster, papier, 29,5 × 21 cm
sygn. i dat. p. d.: 8.7.82 TK.

cena wywoławcza: 5 000 zł •

157
Zdzisław Beksiński

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Ze szkicownika

ołówek, długopis, 29 × 20 cm w świetle 
passe-partout

sygn. na kompozycji: Beksiński

cena wywoławcza: 5 000 zł •

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

W latach 1934 – 39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod 
kierunkiem W. Jarockiego i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Fry-
cza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie Teatr Konspiracyjny. 
W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem 
i współtwórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 
roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał malarstwo informel – spon-
taniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną 
działalnością teatralną; n. p. w czasie pracy nad spektaklem „Umarła 
Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. W okresie 
późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa 
powrócił w ostatnich latach życia.
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159
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Pani z psami

tusz, papier, 30 × 21 cm
sygn. p. d.: JLesiecka

cena wywoławcza: 700 zł

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem. Malowaniem zajęła się 
dopiero w połowie lat 50-tych; jej twórczość była wynikiem samodzielnych 
prób i eksperymentów malarskich. W wieku 35 lat bez sukcesu podeszła 
do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP. W 1958 r. artystka miała 
swoją pierwszą, indywidualną wystawę, kolejna zaś odbyła się w 1962 r. 
w Paryżu. Lesiecka była członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków, 
a jej prace znajdują się w zbiorach m. in.: Muzeum Narodowego w War-
szawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w kolekcjach prywatnych 
polskich i zagranicznych.

160
Günther Grass

(1927 Gdańsk – 2015 Lubeka)

But i ryba, 1974 r.

akwaforta, papier, 32,5 × 39 cm  
(odcisk płyty)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Günter Grass 
74, opis. ołówkiem l. d.: 63/250

cena wywoławcza: 1 500 zł •

161
Günther Grass

(1927 Gdańsk – 2015 Lubeka)

Po drodze, 1974 r.

akwaforta, papier, 32 × 39 cm  
(odcisk płyty)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Günter Grass 
74, opis. ołówkiem l. d.: 229/250

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Niemiecki pisarz, rzeźbiarz, grafik. 
W l. 1948–1952 studiował grafikę i rzeźbę 
w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie. 
Następnie, w l. 1953–1956, w Wyższej 
Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie. Roz-
poznawalność na świecie zyskał dzięki 
powieści „Blaszany bębenek” z 1959 roku. 
Grass często zabierał głoś w sprawach 
społecznych i politycznych. W 1999 r. za 
całokształt twórczości otrzymał Literacką 
Nagrodę Nobla.

158
Wojtek Siudmak (?)
(ur. 1942 r. Wieluń) 

Solidarność

litografia barwna, 50 × 32,5 cm
sygn. i numerowana l. d.: 23/70/
Siudmak (?)
w partii czoła wytłoczony znak orła

cena wywoławcza: 1200 zł

W latach 1961–1966 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Naukę kontynuował w École des Beaux-Arts w Paryżu. Do dziś mieszka 
i tworzy we Francji. Uważany za jednego z czołowych reprezentantów 
realizmu fantastycznego, sam określa się „hiperrealistą fantastycznym”, 
podkreślając swoją oryginalność. Realizm fantastyczny, łączący nadrealną 
wizję ze sztuka naturalistyczną, ma swe korzenie w surrealizmie reprezen-
towanym choćby przez S. Dalego, z którym Siudmaka łączy wirtuozeria 
w oddawaniu trójwymiarowego złudzenia przestrzeni, poczucie światła 
i cienia. Do tych tradycyjnych środków wyrazu artysta dodaje elementy 
czysto realistyczne i osobiste. Twórczość Siudmaka prezentowana jest na 
całym świecie, rozpowszechniana również w formie plakatów przez kino, 
teatr, festiwale i muzea (Festiwal Filmowy w Cannes, Festiwal Filmowy 
w Montrealu, etc.). Wzbogaca kolekcje sztuki słynnych aktorów, reżyserów 
i muzyków.
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166
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Złamana noga,  
ilustracja do Szpilek 36

tusz, papier, 19 × 14,5 cm
sygn. l. d.: JF

cena wywoławcza: 400 zł •

167
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Przy stole,  
ilustracja do 

Szpilek nr 31

tusz, papier, 
20,5 × 29,5 cm

sygn. l. d.: JF

cena wywoławcza: 
600 zł •

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Architektury. 
Projektował plakaty filmowe, scenografie, brał udział w two-
rzeniu filmów animowanych; współpracował z bielskim 
Studiem Filmów Rysunkowych. W swojej twórczości 
rysownika skupiał się na ironicznym komentowaniu życia 
społeczno-politycznego, ale nie stronił także od karykatur czy 
pojedynczych, żartobliwych scenek. Współpracował z wie-
loma czasopismami, takimi jak: „Szpilki”, „Świerszczyk”, 
„Płomyczek”, „Polityka”, „Świat”, „Przegląd Kulturalny”. 
Zdobył liczne nagrody na przeglądach rysunków czy wy-
stawach plakatów satyrycznych w kraju i za granicą, m. in. 
Ministra Kultury i Sztuki, Złotą, Srebrną i Brązową Szpilkę, 
Arts Directors Club w Nowym Jorku. Był autorem ilustracji 
do tomików poezji i prozy, m. in. Krasickiego, Konopnickiej, 
Leśmiana, Tuwima, Brzechwy. Sporą część twórczości 
poświęcił dzieciom, za co został uhonorowany nagrodą 
Premiera oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

162
Marek Model
(1959 Gdańsk – 2020 tamże)

Postać-bałwan, 2004 r.

rapidograf, papier, 31,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: M.M./2004

cena wywoławcza: 500 zł •

163
Marek Model
(1959 Gdańsk – 2020 tamże)

Postać malarza, 2004 r.

rapidograf, papier, 30,5 × 24 cm
sygn. i dat. p. d.: 2004/MAREK 
MODEL/2005

cena wywoławcza: 500 zł •

164
Marian Czapla
(1946 Gacki – 2016)

Portret mężczyzny w kapeluszu

tusz, papier, 38 × 25 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. g.: MCzapla

cena wywoławcza: 550 zł •

165
Marian Czapla
(1946 Gacki – 2016)

Portret mężczyzny

tusz, papier, 38 × 25 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Mczapla

cena wywoławcza: 550 zł •

Studiował malarstwo na ASP w Warszawie 
w pracowniach S. Gierowskiego oraz 
H. Chrostowskiej. Dyplom obronił w 1972 
roku. Uprawiał ekspresyjne malarstwo, te-
matycznie poświęcone ludzkiemu cierpieniu. 
Jego prace znajdują się w wielu zbiorach 
muzealnych i prywatnych kolekcjach 
w Europie i USA.

Malarz, rysownik, nauczyciel akademicki. 
W latach 1980–1985 studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. 
Dyplom u prof. Kazimierza Ostrowskiego 
obronił w 1985 roku. Od 1988 r. zawodowo 
związany z Wydziałem Malarstwa. Pomy-
słodawca oraz animator kilku znaczących 
wydarzeń artystycznych w Trójmieście. 
W latach 2000–2007 był dyrektorem 
Galerii Rysunku „Nowa Oficyna” (Galeria 
ASP w Gdańsku). Uczestnik wielu wystaw 
zbiorowych w kraju i za granicą. W roku 
2018 odebrał z rąk Prezydenta tytuł profe-
sora oraz otrzymał odznakę „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.
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168
Jarosław 
Modzelewski
(ur. 1955 Warszawa)

Placki kolorowe

ołówek, 
długopis, papier, 
19,5 × 28 cm 
w świetle  
passe-partout
opis. u dołu: placki 
kolorowe

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

169
Marek Piasecki
(1935–2011)

Ślad, 1961 r.

heliografia, papier, 17 × 12 cm
na odwrocie nalepka: MAREK PIASECKI 
– 1961/(heliografia – 2/3)/-ślad-

cena wywoławcza: 2 800 zł •

170
Stanisław Fijałkowski

(1922 Zdołbunów – 2020 Łódź)

16-VI-75

linoryt, 52 × 38 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d. S. Fijałkowski  
oraz 16 VI, 75.17.40

cena wywoławcza: 2 600 zł •

171
Ryszard Winiarski

(1936 Lwów – 2006 Warszawa)

Kompozycja, 1980 r.

tusz, papier, 37,5 × 32 cm  
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: winiarski 1980

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Artysta wiązany ze sztuką konceptualną oraz wizualizmem. 
Studiował malarstwo w warszawskiej akademii pod kierunkiem 
A. Kobzdeja. W latach 1985–1990 związany z uczelnią macie-
rzystą jako wykładowca i prorektor. Początkowo tworzył obrazy 
oraz konstrukcje oparte na podstawowych elementach – czarnych 
i białych kwadratach lub sześcianach. Winiarski pracował także 
jako scenograf w warszawskim Teatrze Polskim. Jest laureatem 
nagrody im. Jana Cybisa z 1996 roku. Brał udział w wielu 
prestiżowych wystawach, m. in.: Biennale w Sao Paulo (1969), 
Biennale des Konstruktivismus w Norymberdze (1969 i 1971), 
"Reductivismus" w Wiedniu (1992). Uczestniczył też w ruchu 
neokonstruktywistycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. W 2017 
roku odbyła się wystawa twórczości artysty "Event – Information – 
Image", będąca jednym z wydarzeń towarzyszących 57. Biennale 
w Wenecji. Prace Winiarskiego znajdują się w wielu kolekcjach 
w Polsce i za granicą.

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem 
W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował 
na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko profesora objął 
w 1983 roku. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana 
Kamila Norwida, a w 1990 r. uhonorowany został prestiżową nagrodą 
im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych 
– m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale 
Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach 
m.in., w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, Museum of Modern Art 
w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie i w Albertinie w Wiedniu. 
Artysta posługuje się ograniczoną paletą, zawężoną do zimnych barw. 
Jego prace charakteryzują się ascezą środków malarskich, skupieniem, 
harmonią. Swoje obrazy tworzy poprzez komponowanie na jednolitym 
tle elementów wywodzących się z geometrii. 

Jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów drugiej 
połowy XX wieku. Jego twórczość prezentuje różnorodne 
eksperymenty z pogranicza malarstwa, grafiki i fotografii. 
Znany jest głównie ze swoich heliografii, techniki polegającej 
na umieszczaniu przedmiotów bezpośrednio na papierze 
światłoczułym bez użycia aparatu. Prace Piaseckiego znajdują 
się m. in. w zbiorach nowojorskiego Museum of Modern Art.
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172
Łukasz Rzeźnik

(ur. 1963 r.)

Anamorficzny półsen

ołówek, papier, 100 × 70 cm
sygn. p. d.: Rzeźnik

cena wywoławcza: 1 000 zł •

173
Borys Michalik
(1969 Częstochowa – 
2018 tamże)

Kompozycja 
z butelkami

pastel, papier, 48 × 63 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.:  
B. Michalik

cena wywoławcza:  
3 000 zł •

Absolwent Liceum Plastycznego i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując dyplom w pracowni malarstwa prof. Włodzimierza 
Kuleja. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych. Indywidualna ekspozycja jego prac miała miejsce w częstochowskiej galerii Gaude 
Mater w styczniu 2021 roku.

174
Styl i warsztat.  
Teka 10 łódzkich  
artystów grafików

teka zawiera prace: Andrzeja Bartczaka, 
Grzegorza Chojnackiego, Stanisława 
Fijałkowskiego, Andrzeja Kabały, Witolda 
Kalińskiego, Henryka Płóciennika, 
Barbary Rosiak, Leszka Rózgi, Antoniego 
Starczewskiego, Krzysztofa Wieczorka; 
wym. arkusza 49 × 34,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

Absolwent Liceum Plastycznego i Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie, uzyskując dyplom w pracowni malarstwa prof. Wło-
dzimierza Kuleja. Uczestniczył w kilku wystawach zbiorowych. 
Indywidualna ekspozycja jego prac miała miejsce w częstochowskiej 
galerii Gaude Mater w styczniu 2021 roku.
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Juliusz Studnicki (1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)
W latach 1924–1929 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza 
i F. Kowarskiego. W 1937 roku kontynuował naukę u J. Pankiewicza 
w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po 
wojnie osiadł na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów 
organizował PWSSP w Gdańsku, w której w latach 1945–1963 
kierował Pracownią Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, 
głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał 
w warszawskiej ASP. Malował pejzaże, martwe natury i portrety, 
zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia 
pełne fantastycznych postaci, często o charakterze groteskowym. 
Prace Studnickiego odzwierciedlają wielką wrażliwość i naturalny 
zmysł kolorystyczny artysty. Prezentowane były podczas licznych 
wystaw tak w kraju, jak i za granicą. Indywidualne ekspozycje 
miały miejsce m. in. w 1966 r. w warszawskiej Zachęcie oraz 
podczas 33 Biennale w Wenecji, w 1970 r. w Mediolanie, w 1978 r. 
w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

PRACE KRYSTYNY ŁADY-STUDNICKIEJ 
I JULIUSZA STUDNICKIEGO 

Z KOLEKCJI SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

Kolekcja prezentowana m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 2010 r. 

Krystyna Łada-Studnicka (1907 Sosnowiec – 1999 Warszawa)
Naukę malarstwa rozpoczętą w latach 1926–1928 w Krakowie 
w Wolnej Szkole Malarstwa, kontynuowała krótko w tamtejszej 
akademii pod kierunkiem W. Jarockiego, a następnie, w latach 
1929–1932, w warszawskiej SSP, gdzie uczęszczała do pracowni 
F. Kowarskiego. W latach 1931–1939 należała do grupy „Pryzmat”, 
z którą wystawiała w stołecznym IPS. Lata okupacji spędziła wraz 
z mężem Juliuszem Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy 
osiedlili się na Wybrzeżu, angażując się w organizację PWSSP 
w Gdańsku, na której to artystka prowadziła zajęcia z rysunku. Pracę 
pedagogiczną kontynuowała po przeniesieniu się do Warszawy, 
pracując od 1959 r. jako profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk 
Pięknych. Twórczość artystki wpisuje się w nurt koloryzmu oraz, 
w późniejszym okresie, abstrakcjonizmu. Tematami prac był prze-
ważnie pejzaż, czasem urozmaicony przedstawieniami figuralnymi. 
Artystka brała udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą, m. in. w Berlinie, Paryżu, Wenecji.

175
Juliusz Studnicki

Pejzaż 
z Chmielna

akwarela, ołówek, 
papier, 28 × 40 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

176
Juliusz Studnicki

Droga do młyna, 
ok. 1954 r.

akwarela, 
ołówek, papier, 

28,5 × 40,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

Krystyna Łada-Studnicka i Juliusz Studnicki, fot. NN, Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
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177
Juliusz Studnicki

Młyn 
w Chmielonku II, 
ok. 1953 r.

akwarela, 
tusz, papier, 
28,5 × 40,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: J. Stud

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

178
Krystyna Łada- 

-Studnicka

Pastelowe pole

akwarela, 
gwasz, papier, 

28,7 × 40,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. l. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

179
Juliusz Studnicki

Mostek 
w Chmielonku, 

ok. 1954 r.

akwarela, 
ołówek, papier, 

28,5 × 40,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. d.:  
JStudnicki

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

180
Juliusz Studnicki

Śluza 
w Chmielonku, 
ok. 1952 r.

akwarela, 
ołówek, papier, 
34,5 × 49 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
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182
Juliusz Studnicki

Kąpiel  
w jeziorze 
Kłodno

akwarela, ołówek, 
papier,  
21,5 × 30,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. l. d.: Studnicki

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

181
Juliusz Studnicki

Zerwany most 
w Rekowie

akwarela, 
ołówek, papier, 
34 × 48,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 700 zł •

183
Juliusz Studnicki

Droga nad 
jeziorem, 
ok. 1953 r.

akwarela, 
ołówek, papier, 

28,5 × 40,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

184
Juliusz Studnicki

Pani z pieskiem 
na spacerze, 

ok. 1959 r.

akwarela,  
tusz, papier,  

20,5 × 28,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. g.: JS

cena wywoławcza: 
1 000 zł •
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185
Juliusz 

Studnicki

W kryjówce, 
ok. 1950 r.

akwarela, tusz, pa-
pier, 20 × 28,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. l. g.: J.S.

cena wywoławcza: 
600 zł •

186
Juliusz Studnicki

Okno w Konstancinie

akwarela, ołówek, papier, 30 × 22,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JS

cena wywoławcza: 800 zł •

187
Krystyna Łada-Studnicka

Rybacy nad wodą

akwarela, gwasz, papier, 
24 × 19,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 1 200 zł •

188
Krystyna Łada- 
-Studnicka

Pejzaż wodny

akwarela, 
gwasz, papier, 
28,5 × 35 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. g.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 
1 300 zł •
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189
Juliusz Studnicki

Na wozie, 
ok. 1950 r.

tusz lawowany,  
papier, 
23,5 × 40 cm 
w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

190
Krystyna Łada- 
-Studnicka

Snopki

węgiel, papier, 
20 × 29 cm 
w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
500 zł •

191
Juliusz Studnicki

Łąki, ok. 1950 r.

tusz lawowany,  
papier, 

28,5 × 40 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. l. d.: J. Stud.
uszkodzony prawy, 

górny narożnik

cena wywoławcza: 
1 300 zł •

192
Juliusz Studnicki

Łódka,  
ok. 1950 r.

tusz lawowany, 
papier, 

20 × 28,5 cm 
w świetle  

passe-partout

cena wywoławcza: 
700 zł •
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193
Krystyna Łada-Studnicka

Rów

kredka, papier, 20 × 28,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 600 zł •

195
Krystyna Łada-Studnicka

Zaorane pole

kredka, papier, 20 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 600 zł •

194
Krystyna Łada-Studnicka

Droga do Chmielna

kredka, papier, 20 × 28,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 700 zł •

196
Krystyna Łada- 

-Studnicka

Brzeg jeziora

węgiel, papier, 
27 × 28,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 
700 zł •

197
Krystyna Łada- 

-Studnicka

Łąka

kredka, papier, 
20 × 28,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. l. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 
600 zł •
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198
Juliusz Studnicki

Rada Wydziału, l. 1946–1950

kredka, tusz, papier, 29 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł •

199
Juliusz Studnicki

Martwa natura, ok. 1955 r.

węgiel, papier, 20 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

200
Juliusz Studnicki

Scena we wnętrzu, ok. 1960 r.

tusz, papier, 28 × 20 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

201
Juliusz Studnicki

Po śniadaniu, ok. 1952 r.

węgiel, papier, 28 × 20 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 500 zł •

203
Krystyna Łada-Studnicka

Ogród

kredka, papier, 29 × 20 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza: 600 zł •

202
Juliusz Studnicki

Krystyna Studnicka przy stole, 
l. 50. XX w.

węgiel, papier, 28 × 20 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 700 zł •
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204
Juliusz Studnicki

Krystyna Łada-Studnicka

kredka, papier, 16,5 × 11,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

205
Juliusz Studnicki

Józefa Wnukowa

kredka, papier, 16,5 × 11,7 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

207
Juliusz Studnicki

Portret Ewy Królikiewicz, l. 50.

kredka, papier, 28,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł •

206
Juliusz Studnicki

Portret żony

tusz lawowany, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł •
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208
Juliusz Studnicki

Postaci na koniach

tusz, papier, 19,5 × 27,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 000 zł •

209
Juliusz Studnicki

Wędrowcy

tusz, kredka, papier, 22 × 13,8 cm 
w świetle passe-partout
uszkodzony lewy górny narożnik

cena wywoławcza: 500 zł •

210
Juliusz 
Studnicki

Na ławce 
w parku, 
ok. 1966 r.

akwarela, 
ołówek, papier, 
21,7 × 28,5 cm 
w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

211
Juliusz Studnicki

Mostek na ulicy 
Westerplatte 

w Sopocie, 
ok. 1956 r.

węgiel, kredka, 
akwarela, papier, 

28 × 40,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. l. d.:  

J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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212
Juliusz Studnicki

Palący fajkę

tusz lawowany, akwarela, papier, 
29 × 19,5 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 300 zł •

213
Juliusz Studnicki

Król pikowy, 1957/58 r.

gwasz, papier, 14 × 10 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 500 zł •

214
Juliusz Studnicki

Postaci z żabą

tusz, akwarela, papier, 19,6 × 27,6 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •

215
Juliusz Studnicki

Pejzaż z wieżami

kredka, ołówek, akwarela, papier, 
26 × 19,3 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. g.: J. STUDNICKI

cena wywoławcza: 1 200 zł •

217
Juliusz Studnicki

Wiosenna przejażdżka, ok. 1946 r.

akwarela, ołówek, papier,  
20,5 × 28,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. l. g.: J. S.

cena wywoławcza: 1 200 zł •

216
Juliusz Studnicki

Liść

akwarela, ołówek, papier, 
28,6 × 20,4 cm
sygn. p. g.: J. S.

cena wywoławcza: 1 300 zł •
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218
Juliusz Studnicki

Biskup na koniu z pastorałem, 
ok. 1964 r.

akwarela, gwasz, kredka, papier, 
29,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: Studn

cena wywoławcza: 1 800 zł •

219
Juliusz Studnicki

Biskup

ołówek, kredka, akwarela, gwasz, papier, 
46,5 × 31 cm w świetle passe-partout

sygn. l. d.: J. Studnicki

cena wywoławcza: 1 800 zł •

220
Juliusz Studnicki

Biskupi

tusz, akwarela, 
papier,  

30,5 × 46 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. d.:  

J. STUDNICKI

cena wywoławcza: 
1 900 zł •

221
Juliusz 
Studnicki

Biskupi  
na koniach

tusz, akwarela, 
papier,  
20,5 × 29 cm

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
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222
Juliusz Studnicki

Konny diabeł, 
ok. 1961 r.

akwarela, tusz, 
kredka, papier, 
30,5 × 46 cm 
w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
1 700 zł •

223
Juliusz Studnicki

Lekcja rysunku

tusz lawowany, 
kredka, papier, 
20 × 28,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: J. Studn

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

224
Juliusz Studnicki

Spotkanie, 
ok. 1956 r.

tusz, akwarela, 
papier,  

21 × 29,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. g.: Studn

cena wywoławcza: 
1 300 zł •

225
Juliusz Studnicki

Uczta

kredka, tusz, 
akwarela, papier, 

20 × 28,7 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 000 zł •
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226
Juliusz Studnicki

Potworki, 
ok. 1972 r.

gwasz, kredka, 
tusz, papier, 
28 × 40,5 cm  
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

227
Juliusz Studnicki

Mieszane 
towarzystwo, 

ok. 1963 r.

akwarela, tusz, 
papier, 28 × 40 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: 
Studnicki

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

228
Juliusz 

Studnicki

Grajkowie, 
ok. 1969 r.

akwarela, 
gwasz, 

kredka, papier, 
30 × 46 cm  

w świetle 
passe-partout

sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena  
wywoławcza:  

1 400 zł •

229
Juliusz 
Studnicki

Latające 
diabły

kredka, akware-
la, papier,  
31,5 × 46,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. l. d.:  
J. Studnicki

cena  
wywoławcza: 
1 400 zł •
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230
Juliusz Studnicki

Diabełek  
na różowym 
koniu

gwasz, ołówek, 
akwarela, papier, 
30 × 46,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: 
STUDNICKI

cena wywoławcza: 
1 700 zł •

231
Juliusz Studnicki

Duet, 1967 r.

gwasz, sangwina, 
papier, 30 × 46 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. g.:  
STUDNICKI

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

232
Juliusz Studnicki

Lew i sarna

gwasz, ołówek, 
papier, 28 × 40 cm 

w świetle 
passe-partout

sygn. p. g.: STUD-
NICKI

cena wywoławcza: 
1 700 zł •

233
Juliusz Studnicki

Osaczony, 
ok. 1966 r.

gwasz, ołówek,  
papier, 

22 × 30,5 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. l. d.:  

J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
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234
Juliusz Studnicki

Intermezzo, 
ok. 1964 r.

gwasz, ołówek, 
papier, 25 × 38 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. u dołu:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

235
Juliusz Studnicki

Muzykanci, 
ok. 1965 r.

akwarela, gwasz, 
ołówek, papier, 
22 × 30 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. l. d.: Studnicki

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

236
Juliusz Studnicki

Żółta ćma, 
ok. 1965 r.

gwasz, ołówek, 
akwarela, papier, 
30,5 × 46,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

237
Juliusz Studnicki

Biesiada, 
ok. 1960 r.

gwasz, ołówek, 
papier, 22 × 31 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
J. STUDNICKI

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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238
Juliusz Studnicki

Diabeł w masce, ok. 1963 r.

gwasz, kredka, papier, 30,8 × 22,5 cm
sygn. l. d.: J. Studnicki

cena wywoławcza: 1 100 zł •

241
Juliusz Studnicki

Wiolonczelista

ołówek, akwarela, papier, 48 × 37 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 600 zł •

240
Juliusz Studnicki

Diabeł spętany

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
31 × 23 cm w świetle passe-partout

sygn. u dołu: STUDNICKI

cena wywoławcza: 1 400 zł •

239
Juliusz Studnicki

Gitarzysta, 1968 r.

akwarela, ołówek, sangwina, papier, 
45 × 31 cm w świetle passe-partout

sygn. p. d.: J. Studnicki

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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242
Juliusz Studnicki

Różowy biskup, ok. 1964 r.

tusz, akwarela, gwasz, papier, 
46 × 31 cm w świetle passe-partout

sygn. l. d.: J. Studnicki

cena wywoławcza: 1 200 zł •

243
Juliusz Studnicki

Biskup na koniu

tusz, akwarela, 
gwasz, papier, 
30,8 × 35,8 cm 
w świetle passe-
-partout

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

244
Juliusz Studnicki

Wskazujący

akwarela, papier, 28,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: J.S.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

245
Juliusz Studnicki

Postać w zielonym płaszczu

akwarela, papier, 27 × 20 cm
na odwrocie rysunek tuszem

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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246
Juliusz Studnicki

Abstrakcja III

akwarela, kredka, papier, 19,5 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł •

247
Krystyna Łada-Studnicka

Kompozycja abstrakcyjna

pastel, papier, 40,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: K. ŁADA
drobne uszkodzenie w prawym,  

górnym rogu

cena wywoławcza: 1 000 zł •

248
Juliusz Studnicki

Abstrakcja I

tusz, kredka, akwarela, papier, 
26 × 19,5 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 000 zł •

249
Juliusz Studnicki

Akt z głową

tusz, kredka, papier, 28 × 19,7 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 900 zł •

250
Krystyna Łada- 

-Studnicka

Abstrakcja

tusz lawowany, gwasz, 
papier, 22 × 31 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K. ŁADA

cena wywoławcza:  
600 zł •



I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

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

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

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

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

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LiCytACjA OSObiStA

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

/// zLECENiE LiCytACji z LimitEm i LiCytACjA tELEfONiCzNA

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

/// LiCytACjA ONLiNE

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

/// OdpOwiedziALnOść LiCytUjąCegO

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

b. przebieg Aukcji

/// pRzyjmOwAnie OfeRt Od LiCytUjąCyCh

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

/// Ceny gwARAnCyjne

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

/// LiCytACjA w językU AngieLSkim

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

/// tAbeLA pOStąpień

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

cena postąpienia

0 – 1 000 50 
1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

/// SpRzedAż pOAUkCyjnA

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

3. płAtnOśCi

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



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

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

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

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

4. ODbiór zAKupu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

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

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

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

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V PostanowIenIa końcowe
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

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

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

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (28)

Gdańsk, 17 lipca 2021 r., godz. 17.00
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl)  do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 
w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

fragment rysunku Jacka Malczewskiego, p. 34



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

Andrzej Bator, Autograf, akryl, płótno, 
100 x 100 cm, 2019

24 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 21 SIErpnIA 2021 • godZ. 19 
SopoCKI dom AUKCyJny • gAlErIA modErn 
Ul. BoHATErÓW monTE CASSIno 43 • SopoT

AUKCJA KolEKCJonErSKA



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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz, Robert Wancerz 

 

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

Indeks artystów
 
ANISZEWSKI ZENON  74
ARTYSTA NIEOKREŚLONY:
Brama Żuraw  49
Cietrzewie  46
Jeździec  8
Kościół Sakramentek w Warszawie  39
Königsthal und Heiligenbrunn  5
Kuropatwy  45
Łodzie na brzegu  29
Neufahrwasser  6
BARANOWSKI HENRYK  105, 106
BARTCZAK ANDRZEJ  174
BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  157
BENDER STANISŁAW  55
BEREŹNICKI KIEJSTUT  130, 131, 132
BRZOSKO WŁADYSŁAW  36
CHAGALL MARC  91, 92
CHMIELEWSKI ZYGMUNT  48
CHOJNACKI GRZEGORZ  174
CIEŚLEWICZ ROMAN  133, 134, 135
CIEŚLEWSKI TADEUSZ  41
CYANKIEWICZ ZDZISŁAW  108, 109, 118
CZAPLA MARIAN  164, 165
CZEŚNIK HENRYK  152, 154
DALI SALVADOR  120
DĄBROWSKI HENRYK  47
DUDA-GRACZ JERZY  81
EIDRIGEVICIUS STASYS  86
FABIJAŃSKI STANISŁAW  15
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  170, 174
FLISAK JERZY  166, 167
GOTTLIEB LEOPOLD  53, 54
GRABIAŃSKI JANUSZ  99
GRAMMONT EMMANUEL  7
GRASS GÜNTHER  160, 161
HASSENBERG (RENO) IRENA  82
HAYDEN HENRYK  64
HELLINGRATH BERTHOLD  69
HINC ZBIGNIEW  80, 142
HOFMAN WLASTIMIL  33
HOLZMÜLLER JULIUSZ  16, 21
JACQUOT PIERRE  93
JAREMA JÓZEF  115, 117
JAROCKI WŁADYSŁAW  19
JAXA-MAŁACHOWSKI SOTER  70
KABAŁA ANDRZEJ  174
KALIŃSKI WITOLD  174

 
KAŁĘDKIEWICZ ZDZISŁAW  75
KAMOCKI STANISŁAW  25
KANELBA RAJMUND  87
KANTOR TADEUSZ  156
KIDOŃ JÓZEF  31
KISLING MOJŻESZ  78
KLIMEK LUDWIK  88, 89, 103
KOŁODZIEJ MARIAN  122, 123
KOROWIN KONSTANTIN  79
KOSIŃSKI KAJETAN  9
KOSSAK KAROL  10
KOSSAK WOJCIECH  12
KOZŁOWSKI JÓZEF  43
KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA  141
KRYNICKI NIKIFOR  66, 67
KULISIEWICZ TADEUSZ  32
KUNKA LECH  111
LEHMANN-FAHRWASSER GEORG  30
LESIECKA JADWIGA  159
ŁADA-STUDNICKA KRYSTYNA  178, 187, 188, 
 190, 193–197, 203, 247, 250
ŁEMPICKA TAMARA  114
ŁUNKIEWICZ-ROGOYSKA MARIA  71
MALCZEWSKI JACEK  34, 37
MARSZAŁEK WALDEMAR  119
MEYERHEIM PAUL  24
MICHALIK BORYS  173
MODEL MAREK  162, 163
MODZELEWSKI JAROSŁAW  58, 168
MUTER MELA  77
MYSZKOWSKI TADEUSZ  17
NICOLET GABRIEL  14
NOWOSIELSKI JERZY  150, 151
OCIEPKA TEOFIL  127, 128
OLBIŃSKI RAFAŁ  145, 146
PACANOWSKA FELICJA  110
PAŁUCHA JACEK 101
PANEK JERZY  72
PANKIEWICZ JÓZEF  23
PĄGOWSKA TERESA  129
PESKÉ JEAN 73
PIASECKI LESZEK  76
PIESECKI MAREK  169
PIENIĄŻEK JÓZEF  22
PŁÓCIENNIK HENRYK  174
PODSADECKI KAZIMIERZ  136
POTRZEBOWSKI JERZY  68

 
POCHWALSKI KASPER  28
PRONASZKO ZBIGNIEW  60
RENOIR AUGUST  57
ROMAKO ANTON  13
ROSIAK BARBARA  174
RÓZGA LESZEK  174
RUBCZAK JAN  51
RYBKOWSKI TADEUSZ 2
RZEŹNIK ŁUKASZ  172
SEMPOLIŃSKI JACEK  155
SETKOWICZ ADAM  18
SĘTOWSKI TOMASZ  147, 148, 149
SIEDLECKI FRANCISZEK  27
SIEMIRADZKI HENRYK  1, 3
SIGMUND MARIAN  90, 137
SIUDMAK WOJTEK 143
STACHIEWICZ PIOTR  4
STANISŁAWSKI JAN  63
STARCZEWSKI ANTONI 174
STAROWIEYSKI FRANCISZEK  153
STERN JONASZ  116
STRYJEC RYSZARD  121, 124, 125, 126
STUDNICKI JULIUSZ 175-177, 179–186, 189, 
 191, 192, 198–202, 204–246, 248, 249
STYKA ADAM  65
ŚLIWIŃSKI TADEUSZ  38
ŚWIDERSKI JAN  107
ŚWIERZY WALDEMAR  94, 95, 96, 97, 98
ŚWIESZEWSKI MACIEJ  102
TARANCZEWSKI WACŁAW  52
TUMIELEWICZ CZESŁAW  139
UZIEMBŁO HENRYK  20
VASARELY VICTOR  112, 113
WALISZEWSKI ZYGMUNT  11
WĄSOWICZ DARIUSZ  42
WEISS WOJCIECH  26, 59, 61, 84, 104
WIECZOREK KRZYSZTOF 174
WINIARSKI RYSZARD  171
WIŚNIEWSKI STANISŁAW  100
WITKOWSKI SŁAWOMIR  144
WODYŃSKI JAN  83, 138
YERKA JACEK  140
ZAK EUGENIUSZ  56
ZAMPIS ANTON  40
ZIN WIKTOR  44
ŻURAWSKI STANISŁAW  35, 50, 62, 85



AukcjA VAriA (43)
18 września 2021

w GaLerii SOPOCKieGO DOMU aUKCYJneGO

GDaŃSK, UL. DŁUGa 2/3



WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

WystAWA fotoGrAfii ArturA stAnkieWiczA

tĘtno AfrykAŃskiej nAtury
2–31 SIERPNIA 2021

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego Gdańsk, ul. Długa 2/3
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