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KONTAKT:
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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 Kraków)

Wielki Książę Litewski Witold,  
Portret Adama Sapiehy – studium 
do postaci Witolda w „Bitwie pod 
Grunwaldem”, 1876 r.

olej, płótno, 46 × 42 cm
na odwrocie napis piórem: „Szkic głowy X Adama 
Sapiehy (studium do Grunwaldu) malowany w Krasi-
czynie 1876 przez J. Matejkę”

Pochodzenie:
– kolekcja księcia Adama Stanisława Sapiehy
– kolekcja prywatna
– Dom Aukcyjny Ostoya – Aukcja malarstwa i rzemiosła 
artystycznego
– kolekcja prywatna

Literatura:
–  „Matejko. Obrazy olejne”, Warszawa 1993; kat.166, 

s. 143: „Głowa ks. Adama Sapiehy [1875] |Płótno. 
Według Gintla (j.n.) ukończony w 1878 |Dar artysty 
dla portretowanego Obraz malowany był podczas 
pobytu w posiadłości księcia, Krasiczynie, gdzie 
artysta pracował nad studiami koni do „Bitwy pod 
Grunwaldem”.

–  M. Treter, „Matejko. Osobowość artysty, twórczość, 
forma i styl”, Lwów-Warszawa 1939. s. 299

–  M. Gorzkowski, „O artystycznych czynnościach Jana 
Matejki od lat jego najmłodszych tj. od r.1850 do 
końca r.1888”, Kraków 1881, s. 70

–  M. Gorzkowski, „Jan Matejko. Epoka lat dalszych, 
do końca życia artysty. Z dziennika prowadzonego 
w ciągu lat siedemnastu”, Kraków 1898, s. 83

–  S. Tarnowski, „Matejko”, Kraków 1897, s. 510
–  J. Gintel, „Jan Matejko. Bibliografia w wypisach”, 

wyd. 2, Kraków 1966

Reprodukowany:
–  „Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii 

sztuki im. B. G. Woźnickiego, Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych”, Sopot 
2019, s. 78

Wystawiany:
–  „Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii 

Sztuki im. B. G. Woźnickiego, Muzeum Narodowego 
w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych”, 28 
czerwca – 6 października 2019, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie

cena wywoławcza: 440 000 zł
estymacja:1 300 000 – 1 800 000 zł

Czołowy reprezentant historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne 
odbył w SSP w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła 
uczył się pod kierunkiem Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława 
Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce fascynację do historii. Naukę 
ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium w Akademii Sztuk 
Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, z powo-
du niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy. 
Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla 
Matejki – Stańczyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku 
powstania styczniowego, w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, 
dzięki któremu ugruntował swoją pozycję jako jednego z najwybitniejszych 
twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach 1865 oraz 1867 
podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał złote medale 
na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. Podróżował również do 
Pragi, Budapesztu, Włoch. W następnych latach spod pędzla mistrza wychodziły 
kolejne wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych 
lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 
1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. Często na swój 
sposób interpretował karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle 
dużym ładunkiem ekspresyjnym, podkreślonym intensywną barwą. Z ogromną 
dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. Poza monumentalnymi scenami, 
Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno historyczne po-
staci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już 
znacznie rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie 
wiele rysunków i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy 
Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. Matejko 
przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, m.in. Académie 
des Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej 
Akademii Sztuki, oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki 
należą do największych polskich muzealnych zbiorów.
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Prezentowany na aukcji obraz pędzla Jana Matejki, to studium do słynnego obrazu 
„Bitwa pod Grunwaldem” – „najwybitniejszego dzieła Matejki i polskiego malarstwa 
historycznego, niemającego analogii w europejskim malarstwie historycznym 
XIX wieku” (J. Malinowski, „Matejko. Obrazy olejne”, Warszawa 1993 r., s.12).
 Sportretowany, książę Adam Stanisław Sapieha, był wzorem dla pierwszopla-
nowej postaci w „Bitwie (…)” Wielkiego Księcia Witolda. „Witold – apoteoza siły, 
odwagi i wiary w konieczności zwycięstwa – staje się personifikacją zjednoczonej 
Polski i Litwy.” (J. Malinowski, op. cit., s. 13). Jan Długosz w swoich Kronikach 
tak opisywał udział kuzyna Jagiełły w potyczce z Krzyżakami „biegał na wszystkie 
strony, wszędzie pomiędzy całym wojskiem tak polskim, jak litewskim, zmieniając 
raz po raz konie, przywracając porządek w rozbitych szeregach, wznawiając 
w wielu miejscach w wojsku litewskim walkę i głośnym rozdzierającym wołaniem 
powstrzymując na próżno ucieczkę swoich wojsk” (J. Długosz, Roczniki czyli 
kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XI, Warszawa 1982, s. 122). Postać 
Witolda, tak jak i jego malarski model, książę Sapieha, symbolizowali unię Polski 
i Litwy przeciwko germańskiemu wrogowi – w średniowiecznym przedstawieniu 
Zakonowi Krzyżackiemu, a w dziewiętnastowiecznej rzeczywistości Pruskiemu 
zaborcy i jego przywódcy Otto von Bismarca, wobec którego sam Matejko miał 
określone, nieprzychylne stanowisko.
 Nieprzypadkowo więc w „roli” Wielkiego Księcia obstawił artysta „czerwonego 
księcia” (jak nazywany był przez mu współczesnych). Żyjący w latach 1828–1903 
Adam Stanisław Sapieha książę herbu Lis był synem Leona i Jadwigi z Zamoyskich. 
Od 1850 r. mieszkał w Krasiczynie, w którym w roku 1876 przebywał także (dla 
szkiców konnych i właśnie m.in. samego właściciela tych dóbr) mistrz Matejko. 
Sapieha zaangażował się w uwieńczone sukcesem starania o autonomię Galicji. 
Podczas powstania styczniowego stał na czele Komitetu Galicji Wschodniej i odegrał 
poważną rolę w zorganizowaniu wyprawy Antoniego Jeziorańskiego do Kongresówki. 
Zaangażował się w propagowanie sprawy polskiej na Zachodzie. Aresztowany przez 
Austriaków, zbiegł wkrótce z więzienia we Lwowie za granicę, gdzie w 1864 r. 
pełnił funkcję Komisarza Rządu Narodowego na Francję i Anglię. W 1865 r. 
uzyskał amnestię i mógł wrócić do Krasiczyna. W 1868 r. ponownie wszedł do 
Sejmu Krajowego, gdzie prezentował program niepodległościowy. Po śmierci ojca 
w 1879 odziedziczył jego miejsce w Izbie Panów w Wiedniu. Wybór Matejki, 
aby to jego rysami ozdobić księcia Witolda mógł być podyktowany też tym, że 
„czerwony książę” był zwolennikiem utrzymania serdecznych więzi między Polakami 
i Rusinami. Znany ze swoich separatystycznych ambicji Witold stał się dzięki 
temu przywódcą reprezentującym ludność Litwy i Rusi, walczącym ramię w ramię 
z polskim rycerstwem przeciw stanowiącym zewnętrzne zagrożenie Zakonem.
 Sam artysta zostawił prezentowaną pracę sportretowanemu. Warto pamiętać, że 
„Matejko był wybitnym portrecistą, autorem ponad stu obrazów przedstawiających 
zarówno jego rodzinę i przyjaciół, jak i elitę intelektualną i towarzyską Galicji” 
– (J. Malinowski, op. cit., s. 14) Malarz tworzył portrety od samego początku 
kariery. Początkowo były to wizerunki osób bliskich, w kolejnych dekadach artysta 
wykonywał zdobne, rozbudowane w detalu i odniesieniach portrety oficjalne, często 
jawnie korespondujące z jego historiozoficzną filozofią artystyczną. „Portret powinien 
przede wszystkim ukazywać w rysach osoby jej wyrazistą stronę duchową, bo w niej 
właśnie przejawia się jej życie” (J. Matejko, za O. Kozynewicz, „Jan Matejko i Lwów” 
[w:] „Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii sztuki im. B. G. Woźnickiego, 
Muzeum narodowego w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych”, Sopot 2019, s. 22). 
„W rezultacie portrety Matejki stały się bardziej wyraziste i wymowne, zdradzające 
pewne pokrewieństwo z obrazami historycznymi” (O. Kozynewicz, op. cit., s. 22).
 Mimo sporej popularności portretów w oeuvre mistrza Matejki, pojawienie się 
na rynku aukcyjnym pracy tej klasy, przedstawiającej tak znakomitą osobistość 
i będącą jednocześnie przygotowaniem do najświetniejszej pracy w dorobku jednego 
z najwybitniejszych polskich malarzy, jest nie lada wydarzeniem.

Adam Stanisław Sapieha –  
(Illustracya Polska, 1903, nr 31, s. 588)

Witold Kiejstutowicz, kadr z obrazu Jana Matejki Bitwa 
pod Grunwaldem (Muzeum Narodowe w Warszawie)



2
Jan Matejko
(1838 Kraków – 1893 Kraków)

Wizerunek młodej kobiety  
– do portretu Barbary

ołówek, papier, 21,8 × 15.5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „J.M.” oraz 3 cyfry
Przy dolnej krawędzi zatarty napis:  
„do portretu Barbary (?)-ręką artysty”

Do pracy dołączona ekspertyza Małgorzaty 
Buyko z 2021 r.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 50 000 zł

Ogromną część artystycznego dorobku Jana Matejki stanowią 
ołówkowe rysunki. Szkicowe studia pozwalają najczęściej na 
poznanie drogi wiodącej mistrza od koncepcji obrazu do jego 
realizacji, a jednocześnie ukazują geniusz Matejki – rysownika. 
Warto zauważyć, że malarstwo olejne tego wybitnego malarza 
jest wyważone i przemyślane, natomiast w pracach rysunkowych 
twórca pozwolił sobie na większą swobodę, ekspresję kreski będącej 
znakiem malarskiego geniuszu artysty. Oprócz ruchu i zmysłowości 
zawartej w rysunkach Matejko równocześnie potrafił z niespotykaną 
precyzją oddać proporcje, światłocień czy wolumen malowanych 
przedmiotów i postaci. Poznanie rysunków i dzieł szkicowych daje 
możliwość głębszego wniknięcia w istotę twórczości artysty. Za 
pośrednictwem rysunków możliwe jest wyjaśnienie różnorodnych 
problemów formalnych i tematycznych olejnych obrazów mistrza. 
O rysunkowej pasji Jana Matejki najlepiej świadczy „Skarbczyk” 
bądź „Słownik”, czyli teka różnorodnych rysunków, które artysta 
pieczołowicie przechowywał i powiększał przez blisko pięćdziesiąt 
lat. Mistrz malarstwa historycznego czerpał z nich niejednokrotnie 
wzory do odtwarzania realiów historycznych w realizacjach olejnych. 
 Prezentowany rysunek to najprawdopodobniej szkic do portretu 
Barbary Radziwiłłówny z królem Augustem (ilust. 1) co potwierdza 
podpis Matejki na pracy. Obraz został namalowany w 1867 r. a ma-
larz poprzedził go olejnym szkicem z 1864 r. (ilust.2) . „Z pewnym 
prawdopodobieństwem można założyć, że wzorem do prezentowanej 
pracy mógł być olejny Portret Panny Dybowskiej z 1861 roku (ilustr. 
3) który według Mariana Gorzkowskiego „Jan Matejko namalował 
bo studium to było wykonane z powodu, że zobaczywszy wówczas 
młodą osobę dostrzegł w niej rysy charakterystyczne”.

Fragmenty ekspertyz p. Małgorzaty Buyko z 2021 r.

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

1. Król Zygmunt August z Bar-
barą, 1867 r. (zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie) 

2. Zygmunt August z Barbarą na 
dworze radziwiłłowskim w Wilnie 
(szkic), 1864 r (zbiory Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Dom Jan 
Matejki)

Portret panny Dybowskiej,  
1861 (olej, płótno, 57 x 47 cm)
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Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż z Podola, lata 1898–1900

olej, płótno, 24,5 × 38,4 cm
na odwrocie nalepka z wystawy w Towa-
rzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie z opisem pracy oraz pieczęcią: 
„Wystawa w 50-tą rocznicę śmierci Jana 
Stanisławskiego, rok 195”. Na odwrocie 
również naklejka inwentarzowa Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Na płótnie 
ołówkiem napis: „mal. Jan Stanisławski”

Wystawiany:
Jan Stanisławski i jego szkoła. Wystawa 
w pięćdziesięciolecie śmierci Artysty, 
Towarzystwo Przyjacioł Sztuk Pięknych w 
Krakowie, marzec-kwiecień 1957 r.

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 140 000 – 170 000 zł

„Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten 
niewymowny niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych 
grusz i jabłoni, świecących w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce 
błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie; ten Boecklinowski prawie ożywiacz 
świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umiejący nadawać fizjonomie 
swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym dziewannom; 
ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia 
się, zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający 
się poświęcić wszystkich szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali 
i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych feerii świetlnych, w których 
mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie różnych dróg, 
jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego, 
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy 
pozornie notacją tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy 
widza nie wspomnienie sumy poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję 
czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś morza światłości, czy wielkiego, 
obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy to o zdolności 
Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem, 
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te 
drobne obrazki są wielkimi oknami na przyrodę.”

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne, „Chimera” 1901, nr 1,  
s. 166–167

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 Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, 
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził 
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także 
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski, 
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany 
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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4
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret Sarah Bernhardt  
w trzecim akcie Toski, 1888 r.

pastel, płótno, 118 × 88 cm
sygn., dat., opisany wraz z dedykacją
p. d.: „a madame Sarah Bernhardt/axento
MDCCCLXXXVIII/Paris”
na odwrocie papierowa nalepka: „vente/
Sarah Benhardt”

Pochodzenie:
– kolekcja Sarah Bernhardt, Francja
–  kolekcja Nelly Kaplan i Claude 

Makovski, Francja
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
–  Salon des Beaux-Arts, 1888 r. 

Reprodukowany:
–  Teodor Axentowicz 1859–1938, katalog 

wystawy, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, Kraków 1998, s. 32. 

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

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

Teodor Axentowicz uzupełniając swoje malarskie studia w 1883 roku przyjeżdża do Paryża, 
gdzie rozpoczyna naukę w pracowni znanego portrecisty Emila Augusta Carolusa-Durana. 
Jego nauczyciel wprowadza go w świat śmietanki towarzyskiej, przedstawiając między innymi 
artyście Cyprianowi Godebskiemu. Axentowicz dzięki tej znajomości poznaje ówczesną elitę 
intelektualną i artystyczną, z Emilem Zolą, Aleksandrem Daudet`em, Antonim Rubinsteinem 
na czele.
 Paryż zaoferował młodemu artyście nie tylko możliwość dalszego artystycznego kształcenia 
technicznego u wybitnych artystów, ale sprezentował mu cały wachlarz inspiracji, które 
Axentowicz chłonął odwiedzając w ciągu dnia liczne galerie i muzea, a wieczorami żywo 
uczestnicząc w życiu paryskiej cyganerii.
 W 1887 roku Axentowicz pojawił się na premierze „Toski”, pióra Victoriena Sardou, 
wystawionej na deskach teatru Porte St. Martin. W głównej roli wystąpiła słynna Sarah 
Bernhardt, która swoim występem zachwyciła młodego polskiego artystę. Oczarowany 
postacią rudowłosej artystki zapragnął namalować jej portret. Sposobność nadążyła się już 
wkrótce, kiedy to przyjaciel Teodora, pisarz Georges Feydeau przedstawia mu francuską 
aktorkę. Portret powstaje w pałacu Sarah przy Avenue des Villieres. Tutaj też Axentowicz 
poznaje śmietankę intelektualnego paryskiego świata – „Przez salon bowiem genjalnej 
artystki przesunęli się wszyscy znakomici ludzie ówczesnej literatury i sztuki. Codziennym 
gościem był tam Victor Sardou. Przychodził Piotr Lotti, grywał Massenet i Gounod, często 
bywał Aleksander Dumas syn, Gervais, późniejszy mąż Sary, malarz Bastien Lepage, Clairin, 
Manet, i tylu, tylu innych. Sara Bernhardt była wówczas u szczytu sławy, a cały Paryż słuchał 
z zachwytem gry genjalnej artystki.” (Franciszek Klein, „Teodor Axentowicz”, w: „Sztuki 
Piękne” t. III, 1926/1927, s. 289.)
 Pastelowy portret Sarah, wraz z innymi, Axentowicz zaprezentował na Salonie Paryskim 
– „P. Axentowicz, uczeń szkoły monachijskiej, obecnie osiadły w Paryżu, wystawił cztery 
portrety: dwa olejne, dwa pastelowe. Z olejnych, jeden-kobiety w czarnej sukni, cokolwiek za 
wysoko pomieszczony, drugi-piękny portret męzki, wykonany śmiałym pęzlem. Z pastelowych, 
portret mężczyzny zasługuje też na uwagę. Inny przedstawia Sarah Bernhardt, z włosem 
barwy złotawej, odrzuconym niby lwia grzywa, obwiniętą w draperyi, zręcznie przysłaniającą 
jej wychudłą i płaską kibić.” (Seweryna Duchińska, „Listy z Paryża”, w: „Kłosy”, 1888, 
nr 1195, s. 324). Zarówno te portrety, jak i kolejne, z wizerunkami rudowłosej Sarah (Teodor 
namalował również olejny portret artystki) zdobyły szerokie uznanie wśród krytyków, torując 
Axentowiczowi drogę do tytuły znakomitego malarza salonowego.
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Sarah Bernhardt (1844–1923) – francuska aktorka, uważana za jedną 
z najświetlniejszych aktorskich gwiazd w historii światowego teatru 
przełomu XIX i XX wieku. Ceniona zarówno przez publiczność, jak 
i dramatopisarzy, była okrzyknięta diwą i jedną z najbardziej pożądanych 
kobiet świata.
Odtwórczyni wielu wspaniałych kreacji w sztukach, w tym w „Damie 
kameliowej” Aleksandra Dumasa; „Ruy Blas” Victora Hugo, „Fédora” 
i „Tosce” Victoriena Sardou. Grała także role męskie, m.in. Hamleta 
Szekspira. Rostand nazwał ją „królową pozy i księżniczką gestu”, a Hugo 
chwalił jej „złoty głos”. Występowała na deskach teatrów nie tylko francu-
skich – uznanie i uwielbienie publiczności zdobywała również w Brazylii, 
Argentynie, Urugwaju, Chile, Peru, Panamie, Kubie, Meksyku, Teksasie, 
Nowym Jorku, Anglii, Irlandii i Szkocji. Była jedną z pierwszych wybitnych 
aktorek, które dokonały nagrań dźwiękowych i zagrały w filmach.
Oryginalna uroda Sarah może nie odpowiadała ogólnie obowiązującym ka-
nonom piękna XIX wieku, ale to jeszcze bardziej podsycało zainteresowanie 
jej osobą. Miała bardzo szczupłą sylwetkę, bladą cerę, charakterystyczne, 
bujne rude włosy. Jej niezaprzeczalnym atutem był piękny, głęboki głos. Ale 
to nie dwoją urodą ujmowała. Stwarzała wokół siebie aurę tajemniczości. 
Przyciągała swoją osobowością, ekscentrycznym, czasem skandalicznym 
zachowaniem. Szokowała śpiąc w trumnie, uwielbiała egzotyczne zwie-
rzęta, które trzymała w swoim domu. Lubiła być w centrum uwagi, miała 
wielu kochanków. Po każdym ze spektakli pod jej garderobą zjawiały się 
tłumy wielbicieli i adoratorów.
Jej wizerunek uwieczniała cała plejada znakomitych artystów. Najsłyn-
niejsze stały się afisze do spektakli z udziałem Bernhardt projektu Alfonsa 
Muchy. Prace te wyniosły artystę na piedestał, a jego prace stały się 
symbolem secesji.

„Jest pięć rodzajów aktorek: złe aktorki, przyzwoite aktorki, dobre 
aktorki, wielkie aktorki – a potem już tylko Sarah Bernhardt.”

Mark Twain (cytat z: Arthur Gold, Robert Fitzdale, „The Divine Sarah”, 
źródło: Deborah G. Felder, „100 kobiet, które miały największy wpływ 

na dzieje ludzkości”, Warszawa 1998, s. 223.

Sarah Bernhardt – „Toska”, pocztówka 

Sarah Bernhardt w roli Florii Toski, 1887 r. 
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5
Muter Mela 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż) 

Kobieta z dzieckiem, przed 1939 r.

olej, tektura na sklejce, 153 × 117 cm  
w świetle ramy
na odwrocie papierowa nalepka z opisem pracy: 
15584 Mela MUTER/ „Femme et enfant”, 
huile sur carton/ 153 × 117 cm oraz nalepki 
transportowe 

Do obrazu dołączona jest ekspertyza konserwator-
ska prof. Dariusza Markowskiego

Proweniencja:
–  Musée du Petit Palais, Genewa. (Kolekcja 

Oscara Gheza (1905–1998), szwajcarskiego 
przemysłowca wybitnego kolekcjonera i mece-
nasa sztuki. Stworzył wybitną kolekcję sztuki 
najlepszych artystów tworzących w Paryżu – 
m. in. P. Cézanne’a, Marca Chagalla, Giorgia de 
Chirico, Edgara Degasa, Paula Gauguina, Pabla 
Picassa, Pierre’a Auguste’a Renoira, Mojżesza 
Kislinga, Romana Kramsztyka czy Melani Muter. 

– kolekcja prywatna, Francja;

Wystawiany:
–  „Kisling i jego przyjaciele. Wystawa obrazów 

i rzeźb z kolekcji Musée du Petit Palais 
w Genewie”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
1 marca – 28 kwietnia 1996.

Reprodukowany:
–  „Kisling i jego przyjaciele. Wystawa obrazów 

i rzeźb z kolekcji Musée du Petit Palais w Gene-
wie, katalog wystawy, Warszawa 1996, s. 90

cena wywoławcza: 240 000 zł •
estymacja: 350 000 – 600 000 zł

„Z tematów kompozycyjnych pociąga Mutermilchową nade wszystko problem 
uczucia macierzyństwa. I tu ten talent na wskroś męski nabiera na chwilę 
miękkości i słodyczy kobiecej. W geście matki, obejmującej dziecko, widzi 
artystka naturalną, zawsze skończoną kompozycję malarską. W kobiecie 
najbrzydszej nawet, tulącej do piersi dziecko, odnajduje pierwiastki niezwykłego 
poetyckiego piękna i harmonii.” 

H. Zbierzchowski, „Z pracowni artystów polskich w Paryżu”, w: „Tygodnik 
Ilustrowany” 1910, nr 40, s. 805.

Na przestrzeni lat po motyw macierzyństwa Mela Muter w swoich obrazach 
sięgała wielokrotnie. Przedstawienia te ukazywały zazwyczaj ujęte w ciasnym 
kadrze sylwetki kobiet trzymających w objęciach swoje dzieci. Każda z tych 
kompozycji odznaczała się swoistą atmosferą intymności. O obrazach artystki 
ujmującej temat macierzyństwa tak pisał jeden z krytyków:
 „Na tegorocznej wystawie, urządzonej staraniem Galerii Billieta, widnieje 
dużych rozmiarów kompozycja pt. „Maternité”. Najstarszy bodaj z tematów 
znanych w sztuce, najczęściej może przedstawiany pędzlem i rylcem, trak-
towany najrozmaiciej w zależności od epoki i indywidualności. Jeśli każde 
dzieło sztuki jest rapsodem duszy artysty, objawionym formą plastyczną, 
to liczne „Maternités”, malowane tak często przez Melę Muter, są pięknymi 
zwierzeniami, przepojonymi naturalistycznym mistycyzmem, stanowiącym 
najistotniejszą cechę jej uczuciowej na wskroś ideologii. […] Temat [ten] 
mocno u Meli Muter-artystki rozwiniętemu i gorąco przez nią czczonemu 
instynktowi macierzyństwa przypisać należy, w połączeniu z odrębnościami 
wyobraźni twórczej, [oraz] bardzo swoisty stosunek do natury-modela, de-
cydujący o stylu jej sztuki. Mówiąc obrazowo, a jednak najzupełniej ściśle, 
Mela Muter nie maluje, lecz rodzi swoje obrazy. Portret, krajobraz, martwa 
natura, każdy absolutnie fragment rzeczywistości, ujęty przez nią w ramy 
kompozycji plastycznej, jest przede wszystkim wizerunkiem, i to uderzająco 
podobnym, jej własnych światów duchowych. Obiektywne piękno modela nie 
tylko nie zatraca się wskutek tego zetknięcia z psychiczną indywidualnością 
artystki, ale raczej uzewnętrznia się w jeszcze wyraźniejszej, gdyż pozbawionej 
wszelkich przypadkowych naleciałości formie. W ten sposób tworząc, można 
mieć nieraz chwile radosnego cudu – zwiastowania – czyli poczęcia dzieła, 
musi się zaś przeżywać długie godziny, dnie i lata bolesnej męki, chcąc słowo 
uczynić ciałem. Wiedza artystyczna, stojąca na poziomie tak ukształtowanej 
woli twórczej, osiąga najwyższe szczyty sztuki – stwarza dzieła, które, bez 
względu na ich treść, głęboko i szczerze nas wzruszają. Takie są obrazy Meli 
Muter.” 

Z. St. Klingsland, „Sztuka Meli Muter”,  
w: „Wiadomości Literackie” 1927, nr 12, s. 2

Prezentowany na aukcji obraz „Kobieta z dzieckiem” to wyróżniająca się 
kompozycja wśród znanych dotychczas przedstawień tematu macierzyństwa 
w obrazach Melani. Zazwyczaj swoich modeli artystka ukazywała w pomiesz-
czeniach, na neutralnych tłach, lub z elementami mebli, otwartych okien, czy 
też martwych natur. Tutaj widzimy scenę z rozbudowanym sztafażem. Artystka 
w obrazie ukazała górskie szczyty, płynącą rzeką. Po prawej stronie widać 
pasterza przy płonącym ognisku, strzegącego swych owiec. U stóp kobiety, 
po lewej stronie obrazu leży wilczyca, karmiąca swoje młode. Całość sceny 
ma charakter idylliczny. Postać kobiety, która z czułością spogląda na stojące 
przed nią dziecko, przywodzi na myśl postać Matki Boskiej.
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Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Port Collioure, lata 20-te XX w. 

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. p. d.: Muter

cena wywoławcza: 320 000 zł •
estymacja: 350 000 – 440 000 zł

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

Prezentowany w ofercie aukcyjnej obraz pochodzi z okresu lat 1921–1926, 
kiedy to Melania regularnie jeździła do urokliwego miasteczka Collioure 
w Pirenejach.

„A tak artystka wspomina Collioure, małe nadmorskie miasteczko, położone 
w Pirenejach Wschodnich, które chętnie i często odwiedzała: „Collioure ze swym 
uroczym portem rybackim, o zaokrąglonym jak dojrzały owoc kształcie, pełnym 
różnokolorowych stateczków, ze swą przemienioną w wieżę kościelną strażnicą 
z XI wieku, ze swymi potężnymi murami zamku Templariuszy, ciągnącymi 
się wzdłuż brzegu morza, ze swymi czerwonawymi, żółtawymi, fiołkowymi 
pagórkami, na których niewidzialna mądra ręka przyczepiła tu i ówdzie małe 
bukieciki drzew czy też różowych zagród, wszystko to zdominowane przez 
znajdującą się na najwyższym wzniesieniu, niczym korona, fortecę Vaubana. 
Pejzaż jest tym bardziej wyjątkowy, że poprzedzająca Collioure plaża jest 
dość przeciętna, zaś następna w Banyuls w porównaniu z Collioure mniej 
urozmaicona, podobnie jak wiele innych [...]. Wydawałoby się, że natura 
szczególnie się zatroszczyła, aby zgromadzić w tym miejscu, z całym artyzmem, 
wszystkie elementy arcydzieła i znużona swym wysiłkiem zaniedbała inne 
okolice.”

Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, Mela Muter (Maria Melania 
Mutermilch) 1876–1967., Katalog wystawy, Muzeum Narodowe 

w Warszawie, grudzień 1994 – luty 1995, Warszawa 1994, s. 36. 
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Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Pejzaż z południa Francji

olej, płótno, 73 × 91,5 cm
sygn. p. d.: Kramstyk

W Muzeum Narodowym w Warszawie 
znajduje się analogiczna praca 
Romana Kramsztyka: Pejzaż południowy, 
ok. 1930 r., olej, płótno, 46 × 55 cm, 
sygn. p. d.: Kramstyk, nr inw. MPW 810

cena wywoławcza: 450 000 zł
estymacja: 550 000 – 600 000 zł

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

Prezentowana w katalogu kompozycja jest jedną z kilku prac – pejzaży z połu-
dniowej Francji, malowanych przez Kramsztyka w latach 1920–1922. Prace 
analogiczne do tej oferowanej na aukcji znajdują się w kolekcjach muzealnych 
w Izraelu i Polsce, w tym w warszawskim Muzeum Narodowym (Pejzaż połu-
dniowy, ok. 1930 r., olej, płótno, 46 × 55 cm, sygn. p. d.: Kramstyk, nr inw. 
MPW 8). Wszystkie te prace charakteryzuje podobny układ kompozycyjny 
i zbliżona kolorystyka. Ten sam motyw gór, miasteczka w oddali i drzewa, 
ukazywany jest z różnych punktów perspektywicznego ujęcia. Zazwyczaj 
brak w nich postaci ludzkich. Nie są jednak martwe – tak jak prezentowany 
w katalogu Pejzaż – żyją dzięki wibrującemu światłu, niesamowitym ruchom 
pędzla i zmianie gęstości farby. Roman Kramsztyk bez wątpienia był jednym 
z najwybitniejszych twórców łączonych z międzynarodowym środowiskiem 
École de Paris. Tworzył w duchu nowego klasycyzmu ale pozostawał też pod 
silnym wpływem malarstwa Paula Cezanne’a, co widoczne jest zarówno w tech-
nice jak i w kompozycji jego prac. Echa fascynacji twórczością francuskiego 
postimpresjonisty przebrzmiewają wyraźnie w pejzażach malowanych przez 
Kramsztyka. Prezentowany „Pejzaż z południa Francji” cechują architektonicznie 
budowana kompozycja, miękkie pociągnięcia pędzla, delikatne kontury i wy-
gaszone kolory, a mimo to widać w tej, co wyróżnia malarstwo Kramsztyka: 
afirmację życia, radość, witalność, miłość do świata i ludzi. 
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Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Martwa natura, (Martwa natura 
z winogronami), ok. 1912 r.

olej, tektura, 56 × 76,5 cm
sygn. p. g.: R. Kramsztyk

Wystawiany:
–  „Roman Kramsztyk 1885–1942” 

[wystawa monograficzna], Żydowski 
Instytut Historyczny – Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, 1997

Reprodukowany:
–  „Roman Kramsztyk 1885–1942” 

[wystawa monograficzna], Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, luty-marzec 
1997, red. Renata Piątkowska, Magda-
lena Tarnowska, poz. 24, s. 178

Opisany:
–  Renata Piątkowska, „Między „Zie-

miańską” a Montparnasse’em. Roman 
Kramsztyk”, Warszawa 2004, s. 194, 
nr kat. 6

cena wywoławcza: 145 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 zł

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

Martwe natury w twórczości malarskiej Romana Kramsztyka zajmują szczególne 
miejsce. Jak bardzo ten motyw pociągał Kramsztyka przemawia fakt, że na 
Salonie Jesiennym w 1913 roku artysta zdecydował się zaprezentować tylko 
martwe natury. To właśnie w tych przedstawieniach szczególnie widać inspirację 
artysty dziełami Cézanne’a. O martwych naturach Kramsztyka tak pisał jeden 
z krytyków: „[...] Kramsztyk uprawia sztukę bardziej konkretną. Dwie jego 
martwe natury, wysokie w kolorze i malowane intensywnie, świadczą, iż 
malarz ten umiał skorzystać z lekcji Cezanne’a. Kramsztyk nie rozkłada kolorów 
i oznacza przejścia od cienia do światła przez zmianę stopniowań intensywności 
tonu. Jest to dobry kolorysta, który „orkiestruje” swe płótna z umiejętnością 
pozbawioną maniery i fałszywej zręczności. [...]” 

(W. George, „Polacy w Salonie Jesiennym Paryża”,  
w: „Wiadomości Literackie” 1924, nr 4, s. 3.)
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Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Widok z paryskiej pracowni 
artystki, 1907 r.

olej, tektura naklejona na płytę, 
46 × 61 cm
sygn. i dat. miękkim ołówkiem w warstwie 
malarskiej p. d.: Olga Boznańska (1)907

Obraz posiada ekspertyzę Adama Kono-
packiego z 2008 roku

cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 250 000 – 350 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała 
wiele nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. 
W 1912 roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia 
Restituta. Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do 
najczęściej podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach 
oraz widoki z okna pracowni.

„W 1898 r. Olga Boznańska osiedliła się w Paryżu, który wówczas był światową stolicą 
sztuki. Nie opuściła go do śmierci. Decyzja ta była dojrzała i przemyślana. Chciała być 
prawdziwą, uznaną, światowej skali artystką, a może – poprawniej – artystą. Interesowało ją 
bowiem uprawianie sztuki w ogóle, a nie sztuki tworzonej przez kobiety. Biorąc pod uwagę 
geografię ówczesnego świata artystycznego, tylko Paryż mógł dać jej tę szansę. Boznańska 
o tym doskonale wiedziała. Po wyjeździe do Monachium Kraków wydał się jej zaściankowy. 
Wielokrotnie wyrażała taką opinię w listach do bliskich. Jednak i Monachium po kilku 
latach w nim pobytu, naznaczonego sukcesami, słał się peryferyjny i ciasny. Wielka sztuka 
naprawdę rozwijała się gdzie indziej, właśnie w Paryżu” 
 E. Bobrowska, Olga Boznańska (1865–1940), Kraków 2014 r., s. 59.

Olga Boznańska w swoim paryskim atelier, 
1938 r. 
(fot. Biblioteka Polska w Paryżu)

Artystka i Stanisława Kraszewska Strzembo-
szowa w pracowni przy Vaugirard 114, około 
1900 r.
(fot. Biblioteka Polska w Paryżu)
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Henryk Siemiradzki 
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa – 
1902 Strzałkowo k. Częstochowy)

Narodziny Wenus (Nimfy 
wodne), lata 1880-te

olej, tektura, 31,5 × 26 cm
sygn. p. d.: „HSiemiradzki”
na odwrocie orzeczenie o autentyczności 
Dr. Kazimierza Buczkowskiego z 1946 r.

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Nimfy wielokrotnie stawały się bohaterkami płócien wielu artystów. Tajemnicze, o smukłych, 
nieskazitelnych ciałach kusiły swymi wdziękami widza. Henryk Siemiradzki w swojej twór-
czości często podejmował tematykę mitologii i pięknych bogiń. W kolekcji Lwowskiej Galerii 
Sztuki znajduje się obraz olejny jego autorstwa, datowany na z 1869 roku z przedstawieniem 
siedzącej na kamieniu nad wodą postaci pięknej nimfy z wiankiem. Prezentowany w katalogu 
aukcyjnym obraz ukazuje scenę o dwóch tytułach – „Narodziny Wenus” oraz „Nimfy wodne”. 
Praca powstała w latach ok. 1880 i stanowi szkic olejny do innej kompozycji - „Nimfy wodne” 
(rosyjski tytuł „Najady”), datowany na lata ok. 1880, która należy do zbiorów Regionalnego 
Muzeum Sztuki im. I. P. Pożałostina w Riazaniu.

Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w Akademii w Peters-
burgu. 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 petersburską. 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.

Henryk Siemiradzki, Najdy, olej, płótno, 100,5 × 81,5 cm, zbiory Muzeum Sztuki 
im. I. P. Pożałostina w Riazaniu, numer inwentarzowy 1212-ж, źródło fotografii – 
dzięki uprzejmości Muzeum w Riazaniu
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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret syna Rafała, 1925 r.

olej, płótno, 57 × 65 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi:  
„Maj. Malczewski. 1925”

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 150 000 – 160 000 zł

„Jacek Malczewskie, chcąc wprowadzić syna Rafała w tajniki malarstwa, 
wielokrotnie podejmował z nim dyskusje artystyczne, które w latach dwu-
dziestych polegały ba wspólnym malowaniu tych samych motywów. I tak 
między innymi powstały widoki na park, fasadę, ganek w Lusławicach czy 
wzajemne portrety.” (S. Krzysztofowicz-Kozakowska, „Jacek Malczewski. Życie 
i twórczość”, Ożarów Mazowiecki 2015, s. 64.

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkie-
wicza 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, zdomi-
nowany był przez tematy inspirowane polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz 
odwołujące się do martyrologii Sybiru. Następnie zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc 
własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, często połączone z elementami 
symbolicznymi i alegorycznymi.
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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

W pracowni artysty, 1903 r.

olej, tektura, 32,5 × 36,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „J Malczewski 1903”

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 110 000 – 150 00 zł

Ten kameralny, nietypowo zakomponowany obraz, przedstawiający wnętrze 
pracowni malarskiej z rozpoczętymi obrazami, jest portretem malarza przy 
pracy. Kilka przedstawionych tu szkiców koni i wyraźne podobieństwo tęższego 
ze sportretowanych tu mężczyzn do Wojciecha Kossaka, szczególnie za sprawą 
charakterystycznego dla niego wąsa pozwala przypuszczać, że może to być stu-
dio i portret właśnie tego artysty. Ich sztuka była różna, ale jej twórcy przyjaźnili 
się. Razem studiowali w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. „Równocześnie ze 
mną wstąpili do szkoły krakowskiej Jacek Malczewski i Kazimierz Pochwalski. 
Uprzywilejowani przez los, bośmy wszyscy trzej mieli domy rodzicielskie, 
poznaliśmy pierwszy raz polską «bohème». Oczom naszym nie chcieliśmy 
wierzyć, patrząc na tę nędzę większości kolegów, nic nie wpływającą na ich 
fantazję i humor” (W. Kossak, „Wspomnienia”, Warszawa 1971, s. 59).
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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret podwójny – kobieta 
i mężczyzna za stołem

olej, deska, 25 × 49 cm
sygn. p. g.: „J Malczewski”
na odwrocie okrągła pieczęć z herbem 
Tarnawa i napisem w otoku:  
„ZE ZBIORÓW MARII MALCZEWSKIEJ”; 
powyżej nr „120”

Pochodzenie: 
– Kolekcja Art-B
– kolekcja prywatna, Polska

Sportretowani to najprawdopodobniej 
córka artysty Julia z mężem Feliksem 
Meyznerem.

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

„W twórczości Jacka Malczewskiego zawsze najważniejszy był człowiek, 
postać ludzka, ludzka twarz. To w portretach właśnie najpełniej pokazana jest 
niezwykła osobowość i wyobraźnia artysty. Malczewski najczęściej przedstawiał 
modela w popiersiu lub półpostaci, zbliżonego do pierwszego planu. Wiernie 
oddawał wygląd zewnętrzny, trafnie określał charakterystyczne cechy, rysy 
twarzy, gesty modela. Twarze różnych osób, choć bardzo indywidualne, 
cechuje w jego obrazach charakterystyczne zamyślenie, jakieś zapatrzenie 
w siebie, zasłuchanie we własne myśli, zadziwienie otaczającym światem.” 
(Z. K. Posiadała, „Chcę malować świat żyjący” [w:] Jacek i Rafał Malczewscy, 
Radom 2014, s. 19.
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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret mężczyzny, 1922 r.

olej, sklejka, 56,5 × 62 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: „Stróże/1922/J. 
Malczewski”

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

„O ile modelki w ciągu wielu lat dojrzałej twórczości Malczewskiego cyklicznie 
się zmieniały pod względem urody, to w wypadku modeli męskich, w jakiś 
sposób bliskich malarzowi, nawet jeśli w ciągu dłuższego czasu dotyczyła 
ich także rotacja, prezentują oni stale ten sam typ urody, a w dużej mierze i 
stylistyki stroju, w jakich występują w obrazach. (...)
 Ulubiony typ modela Malczewskiego to ciemnowłosy mężczyzna, o śniadej 
południowej karnacji.” (D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelek-
tualna Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008, s. 763-764)
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Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Na wsi

olej, płótno, 61 × 90 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: „WT”

cena wywoławcza: 300 000 zł
estymacja: 330 000 – 380 000 zł

„Żyjąc wśród bronowiczan Tetmajer – zna-
komity obserwator i jednocześnie kronikarz 
– utrwala na płótnach barwne procesje, 
zrękowiny, świąteczne rytuały. Często maluje 
codzienną pracę: żniwiarki, oracza, zwykłe 
zajęcia domowe. A w tle bronowicki pejzaż: 
kryte strzechą chaty, wietrzące się pierzyny, 
piaszczyste wiejskie drogi, złocisto-ugrowe 
łany, zbóż kłaniające się na wietrze.”

M. Czapska-Michalik, „Włodzimierz Tetmajer (1862–1923)”,  
Warszawa 2007, s. 62.

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, we Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium 
a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. 
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko 
artystyczne przełomu wieków.
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Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Dworek

technika mieszana, tektura, 35 × 49 cm
sygn. u dołu ołówkiem: „WTetmajer”

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 50 000 zł

Dworek Tetmajera w Bronowicach (fot. 2011 M. Klag, MIK)

Obraz przedstawia słynną Tetmajerówkę, w której artysta mieszkął wraz ze swoją rodziną. 
W 1890 r. Włodzimierz ożenił się z z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa z Bronowic, 
czym wywołał burzliwy skandal w Krakowie i wyprzedził dokładnie o 10 lat kolejny slynny 
ślub Lucjana Rydla z Jadwigą (siostrą żony Anny). Ślub Rydla który był właśnie w domu 
Tetmajerów, został przedstawiony w dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego a sam 
Tetmajer został w nim uwieczniony jako Gospodarz.
 Natomiast samo „Małżeństwo Tetmajera było „czymś samorzutnym, śmiałym urodziło się 
z serca i z oczu”. Ślub szesnastoletniej panny i młodego artysty odbył się 11 sierpnia 1890 
roku. Chcąc ukryć przed ojcem i macochą ten fakt, bojąc się ich sprzeciwu, Włodzimierz 
poczekał, aż wyjadą na lato do Zakopanego. W uroczystości uczestniczyli najbliżsi przyjaciele 
malarza i cała wieś Bronowice. Ten szlachecko-chłopski ślub wywołał wielką sensację. 
„Wszyscy, cały Kraków odwrócił się ode mnie – pisał Tetmajer do przyjaciela. – Mniejsza 
by o to było, nie dbam o tę całą gromadę marnych filistrów, ale co gorzej, szkodzą mi na 
każdym kroku. Nie rozumiem, dlaczego fakt ten, dlatego że nie jest zupełnie przeciętny, że 
zrobiłem coś takiego, czego nie zrobi zwykły filister, wywołuje taką zacięta do mnie nienawiść 
całego starożytnego grodu.” (M. Czapska-Michalik, Włodzimierz Tetmajer, Edipresse 2007, 
s.57). Tetmajerowie mieli 6 córek i 2 synów. Sam dom po prostu tętnił życiem:
 „Boże mój! Ty jeden zliczyć możesz, ile się w tych ścianach wylało humoru z głów, a wina 
z flaszek! Aleśmy na ten dom uczynili najazdów w południe, wieczór, noc. Ile tu pękło facecji, 
ile strzeliło wiwatów na przybycie zacnych gości. (...) Szumiało tam animuszem, złościł się 
temperament młodości, przewijał się, jak nigdzie już może indziej, nie podrabiany, rdzenny 
ton słowiańskiego obyczaju, a Tetmajerowska wszędzie i zawsze, w każdej okazji, nić 
kulturalnego poziomu. Nawet w hulaszczej pijatyce (A. Grzymała-Siedlecki). Po śmierci męża 
w domu pozostała Anna Tetmajerowa, w końcu Tetmajerówka przypadła córce Klementynie” 
(Czapska-Michalik, Włodzimierz Tetmajer, Edipresse 2007, s.61)

44 sopocki dom aukcyjny



17
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziewczyna

olej, tektura, 16,5 × 33,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Wlastimil Hofman”
na odwrocie papierowa nalepka: „ALEK-
SANDER THOMAS/POZNAŃ, UL NOWA 
Nr 5/SALON SZTUKI/MATERJAŁY 
PIŚMIENNE/PRZYBORY ARTYSTYCZNE”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

„Jestem malarzem myśli i przeżyć”

Wlastimil Hofman

„Nie mogę zgodzić się z określeniem przede 
wszystkim, ale mogę wszystkich zapewnić, 
że jestem malarzem myśli i przeżyć. Ludzie 
tylko pozornie są do siebie podobni. Nawet 
bliźnięta wykazują czasem krańcowo różne 
charaktery. Każdy człowiek mnie frapuje, 
ponieważ ma w sobie coś niepowtarzalnego, 
coś interesującego.”

Wlastimil Hofman B. Czajkowski, Portret z pamięci,  
Ossolineum 1971, s. 137.

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Wędrowiec (Sybirak), 1921 r.

olej, tektura naklejona na sklejkę,  
73,5 × 74 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil 
Hofman/1921”

cena wywoławcza: 48 000 zł •
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe 
wewnętrzne życie. Można z niej bez trudu odczytać 
wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, ból, cierpienie, 
zawiść, nadzieję, tęsknotę, nędzę i dostatek.”

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik, Walstimil Hofman (1881–1970), 
Warszawa 2007, s. 34.
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Hipolit Lipiński 
(1846–1884)

Portret handlującego Żyda

olej, płótno, 49 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Hipolit Lipiński

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Pierwsze nauki pobierał w latach 60. XIX w. w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie 
podczas pobytu w Monachium, mając za nauczycieli Theodora Dietza, Otto Seitza i Hermanna 
Anschütza. Po powrocie do Krakowa kształcił się jeszcze przez dwa lata pod okiem Matejki. 
W latach 1875/76–1883/84 trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa na Wyższych 
Kursach dla Kobiet im. Adriana Branieckiego w Krakowie. Epizodycznie na prowadzone 
przez niego zajęcia uczęszczała Olga Boznańska. W 1880 r. należał do komitetu, którego 
zadaniem było przygotowanie uroczystości z okazji przybycia do Galicji cesarza Franciszka 
Józefa. Namalował wówczas obraz „Cesarz austriacki na okrężnym krakowskim 1880”, który 
ofiarował monarsze. Lipiński z zamiłowaniem uwieczniał na płótnach sceny rodzajowe, na 
których przedstawiał życie miasta i wsi, sporadycznie tworzył w akwareli. Jego prace były 
eksponowane w krakowskim TPSP, warszawskich Salonach Aleksandra Krywulta i Józefa 
Ungra, a także na wystawach w Wiedniu i Monachium.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Zuzanna i starcy, 1913 r.

olej, tektura na płótnie, 101,5 × 151 cm;  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: 1913 / JMalczewski

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
Adama Konopackiego z 10 lipca 2020 r.

Pochodzenie:
–  do 1975 r. kolekcja prof. Kazimierza Wyki 

(historyka i krytyka literatury, eseisty, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
podejmującego m.in. problematykę 
twórczości Jacka Malczewskiego)

–  kolekcja Władysława Godynia
–  kolekcja Pol-Mot Holding
–  własność prywatna

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 350 000 – 370 000 zł

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

„W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. Wziął on żonę imieniem 
Zuzanna, córkę Chilkiasza; była ona bardzo piękna i bogobojna. Rodzice jej 
byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z Prawem Mojżesza. Joakim 
zaś był bardzo bogaty i posiadał ogród przyległy do swego domu (…).
 W tym roku wybrano spośród ludu dwóch starców na sędziów. (…) 
Ludzie ci bywali często w domu Joakima, a wszyscy ci, którzy prowadzili 
spór sądowy, przychodzili do nich. Gdy zaś koło południa odchodzili ludzie, 
Zuzanna udawała się na przechadzkę po ogrodzie swego męża. Obaj starcy 
widywali ją codziennie, gdy udawała się na przechadzkę, i zaczęli jej pożądać. 
Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując spoglądania ku Niebu 
i zapominając o sprawiedliwych sądach. (…)
 Oczekiwali więc sposobności. Pewnego dnia wyszła Zuzanna jak w po-
przednich dniach jedynie w towarzystwie dwóch dziewcząt, chcąc się wykąpać 
w ogrodzie; był bowiem upał. Nie było tam nikogo z wyjątkiem dwóch starców, 
którzy z ukrycia jej się przyglądali. Powiedziała do dziewcząt: «Przynieście 
mi olejek i wonności, a drzwi ogrodu zamknijcie, abym się mogła wykąpać». 
Uczyniły, jak powiedziała, i zamknąwszy drzwi ogrodu, wyszły bocznymi 
drzwiami, by przynieść to, co im rozkazano. Nie dostrzegły zaś starców, po-
nieważ się ukryli. Gdy tylko dziewczęta odeszły, obaj starcy powstali i podbiegli 
do niej mówiąc: «Oto drzwi ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi, my 
zaś pożądamy ciebie. Toteż zgódź się obcować z nami! W przeciwnym razie 
zaświadczymy przeciw tobie, że był z tobą młodzieniec i dlatego odesłałaś od 
siebie dziewczęta».”

Biblia Tysiąclecia Online, Poznań 2003, 
Stary Testament, Księga Daniela, Dn 13, 1–21.

Motywy biblijne obok wątków mitologicznych, stanowiły ważną i dosyć 
obszerną pozycję w twórczości Jacka Malczewskiego. Zarówno antyczne 
chimery, meduzy, fauny czy trytony jak i święci chrześcijańscy i postaci 
starotestamentowe zamieszkały w wielu pracach artysty. Prezentowany na 
aukcji obraz powstał w 1913 roku, gdy Jacek Malczewski był już uznanym 
artystą, rektorem krakowskiej ASP.

„Obraz w pełnej symbolicznych treści sztuce Jacka Malczewskiego otwiera 
szeroki strumień możliwej interpretacji. Można przypuszczać, że oto mamy 
tu zestawienie dwu światów – biblijnej sceny ujętej w oryginalny, nie mający 
w twórczości innych artystów analogii, sceny, w której widz jest i świadkiem 
podstępu mężczyzn i sam jest jednym z tych, którzy podglądają nagą kobietę. 
Drugi świat to symboliczna opowieść o dzikości instynktów, rozgrywająca się 
w tajemniczych okolicznościach niedostępnej natury. Malczewski kilka razy 
sięgał po temat inspirowany biblijną historią, ale tu opiniowany obraz otrzymał 
formę i wymowę niepowtarzalną.” 
 Fragment ekspertyzy Adama Konopackiego
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Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

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

olej, karton, tektura, 34,5 × 44 cm 
sygn. l. d.: Eug. Zak

Wystawiany:
–  Eugeniusz Zak (1884–1926).  

Wystawa monograficzna, 18.12.2003– 
–29.02.2004 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie 

Reprodukowany:
–  B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 

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

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

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

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

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

M. Wallis, Eugeniusz Zak, „Przegląd Współczesny” 1927, z. X–XI

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

S. Zahorska, Ostatni interview [z Zakiem],  
„Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12, s. 502–503
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Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim - 1932 Paryż)

Stara farma

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

Pochodzenie:
–  Bruun Rasmussen 29 Nov 2007, 

Kopenhaga, Aukcja Dzieł Sztuki,  
poz. 294, s. 186

– Kolekcja prywatna, Polska

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

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

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

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

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

T. Czyżewski, „Tadeusz Makowski malarz dzieci, gruszek i jabłek”,  
w: „Życie Polskie” 1924 (10 II)
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Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Węglarz

akwarela, piórko, sepia, 29 × 35 cm

Do pracy dołączone potwierdzenie 
autentyczności wystawione przez Agencję 
Art Konsultant Adama Konopackiego.

cena wywoławcza: 49 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

„Transpozycja formy i koloru stała się hasłem 
moich obrazów. Ona jedynie daje natężenie 
wizji i syntezę pierwiastka ludzkiego (…) 

Tadeusz Makowski, Pamiętnik, opr. Władysława Jaworska,  
Warszawa 1961 r., s. 316.
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Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

U kolebki

akwarela, piórko, sepia, papier, 
28 × 34,5 cm

Do pracy dołączone potwierdzenie 
autentyczności wystawione przez Agencję 
Art Konsultant Adama Konopackiego.

cena wywoławcza: 49 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

„Ulubionym tematem Makowskiego pozostaje zawsze 
dziecko. Traktuje on temat z całą tkliwością swojej du-
szy. Można bez przesady mówić o intymnym liryzmie 
jego sztuki. Jest to zupełną oryginalnością w Ecole 
de Paris, której Makowski był jednym z najlepszych 
przedstawicieli. Zaiste Makowski był skrytym poetą. 
W życiu i naturze wynajdywał zawsze odpowiedni 
nastrój, odwracający myśl od brutalnej powszedniości. 
Myślą i uczuciem powracał wciąż do jasnych, złotych 
dni dzieciństwa, wspominając nastroje świąteczne 
tych lat; co wtenczas przeżył i wymarzył, pozostało 
dla niego najcudowniejszym skarbem. Nawet gdy 
malował otaczającą go rzeczywistość, widział ją przez 
pryzmat przeszłości. Mylą się ci, co myślą, że wystar-
czy znaleźć odpowiednią perspektywę optyczną, aby 
stworzyć dzieło plastyczne. Zjawiska, które przedsta-
wiamy, musimy widzieć nie tylko przez perspektywę 
optyczno-przestrzenną, lecz widzieć je musimy także 
przez perspektywę duchową. W każdym prawdziwym 
dziele sztuki plastycznej jest idea przewodnia, która 
obydwie te perspektywy organicznie kojarzy”.

F. Biedrat [Ch.Aronson], Tadeusz Makowski 1882–1932, „Głos Plastyków” IV, 1935/37, 
nr 7–12, s. 54–57 [w:] Anna Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu,  

Antologia tekstów 1900–1939, Warszawa 2008, s. 264
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Adam Bunsch 
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Jawnogrzesznica, 1931 r.

olej, płótno, 89 × 144 cm
sygn., dat. i opisany l. d.: „Jawnogrzeszni-
ca”/Adam Bunsch 1931.”

Wystawiany:
–  Wystawa zbiorowa Adama Bunscha, 

Hotel „Pod Orłem” Biała, grudzień 1937
–  Adam Bunsch, wystawa retrospektywna, 

Muzeum Okręgowe w Lublinie, 1987,
–  Adam Bunsch 1896–1969, Muzeum 

Okręgowe w Bielsku-Białej, Muzeum 
Diecezjalne w Katowicach, Muzeum 
Śląskie w Katowicach, 1992/1993

Opisany:
–  Adam Bunsch 1896–1969, (katalog 

wystawy) Muzeum Okręgowe w Bielsku-
-Białej, Muzeum Diecezjalne w Katowi-
cach, Muzeum Śląskie w Katowicach, 
Bielsko-Biała 1992, s. 79, nr. kat. 133

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

W swojej twórczości Adam Bunsch wielokrotnie malował kompo-
zycje z motywami religijnymi. Jednak nie były to sceny osadzone 
w tradycyjnie znanych sceneriach. Bunsch przełamuje powszechnie 
znany kanon, uaktualniając te motywy, poprzez ukazywanie scen we 
współczesnych mu realiach, z uliczkami, przedmieściami; postaci są 
ukazywane w ówczesnych strojach. Przez to opowieści ewangeliczne 
stają się bliższe widzowi.
 „Sakralna twórczość Adama Bunscha wyrasta z tych przemian 
i zjawisk jakim podlegało całe malarstwo religijne XIX stulecia, 
odchodzące od tradycyjnej formuły obrazu kultowego ku wielorakim 
kreacjom przedstawienia religijno-rodzajowego, religijno-alegoryczne-
go, religijno-symbolicznego. W płótnach „Zmartwychwstanie” (1928), 
„Wskrzeszenie Łazarza” (1929), „Kielich goryczy” (dwie wersje 1930), 
Jod krzyżem” (1930), „Niewiasty u grobu” (1930), „Jawnogrzesznica” 
(1931), „Zwiastowanie” (1932), „Wskrzeszenie córki Jaira” (1932) 
malarz nie poprzestaje na powtarzaniu tradycyjnych schematów 
malarstwa sakralnego. Zrywa ze zwyczajową chrześcijańską tematyką, 
która zyskuje inny wymiar i kontekst. Poprzez aktualizację wątków 
biblijnych, wprowadzanie ich do życia współczesnego artysta głosi 
swoją sztuką odnowę moralną. Niezależnie od treści religijnych obraz 
staje się symbolem czasu. Ulubionym tematem Bunscha jest biblijny 
wątek Marii Magdaleny połączony z dziewiętnastowieczną symboliką 
kobiety upadłej. Autor wyraża tu specyficzny rodzaj religijności, oparty 
na osobistych odczuciach. Maria Magdalena ukazana w obrazach,, Pod 
krzyżem”, „Jawnogrzesznica”, „Przebaczenie”, wywodzi się z symboliki 
kobiety ewokującej negatywne siły niewieście, szokujące mieszczańską 
moralność. Czasami jednak siła wizji przeżycia religijnego przerasta 
możliwości koncepcyjne Bunscha, dając banalne rozwiązania tematu. 
Wątek ten określa pewne pokrewieństwo duchowe malarza z twór-
czością prerafaelitów. Artysta kontynuuje treści, jakie zawiera w sobie 
malarstwo Williama Holmana Hunta czy Sir Johna Everetta Millasa. 
Refleksje Bunscha wykazujące, iż postęp techniczny czasów miasta, 
maszyny i wynalazczości mija się z postępem moralnym, są bliskie 
myślom wiktoriańskiego filozofa Theodora Carlyle.”

Adam Bunsch 1896–1969, Bielsko-Biała 1992, s. 10

Odbył studia artystyczne w Akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany był 
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie lat 
50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki w technice 
akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, przedstawieniami zwierząt 
i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże.
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Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Kaczor

olej, płótno, 66 × 56 cm
sygn. p. d.: „Władysław Wankie”

Analogiczna praca w Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza w Warszawie: 
„Kaczor”, olej, płótno, 76 × 48 cm,  
sygn. p. d.: Władysław Wankie (nr inw.: 
ML.K. 536)

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

„Malarze-poeci, twórcy ballad w obrazie, za lada bodźcem śnić zaczynają swoje 
wielkie sny-fantazje (…) dla Wankiego pejzaż sam w sobie jest już legendą, 
jest jedynym i dostatecznym bodźcem wzruszenia – tworzenia ballad. Jego 
obrazy – to ciche pieśni jesienne, smutne fantazje barda tęsknoty, to wizje 
pejzażowe, przejmujące nas tym uczuciem, jakie przepełnia nas, gdy na 
samotnej drodze zagłębiamy się w las jesienny i upajamy jego barwami (…) 
W dziełach jego walczą jakby dwa pierwiastki: uczucie – i podporządkowanie 
temu uczuciu wysoka kultura malarska (…) I właśnie ów górny sentyment 
Wankiego tak odrębne piętno naddaje jego obrazom i czyni je tym, czym pejzaż 
być powinien, odbiciem uczucia twórcy (…).”
M. Sterling, „Ballady jesienne Władysława Wankiego”, w: „Przegląd Krytyki 

Literacko-Artystycznej” 1909, nr 8, s. 8–9.

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych 
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy 
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. 
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretanii. W 1901 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był preze-
sem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. 
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich 
czasopism. Owocem podróży artysty do Bretanii nad zatokę Mont-St-Michel są m.in. prace 
ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością kobiet w bretońskich strojach, 
najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku 
łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy 
i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Napoleon patrzący na Sfinksa, 
1901 r.

olej, płótno, 62 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: WOJCIECH KOSSAK.
– 1901; oraz autorska dedykacja:  
„zum ami v. Zansen (nieczytelnie)”

cena wywoławcza: 140 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

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

Sfinksa z Napoleonem Wojciech Kossak malował kilkakrotnie. Sam 
pomysł obrazu wydaje się być inspirowany znanym płótnem sław-
nego francuskiego malarza-orientalisty Jeana-Leona Gerome’a z roku 
1867/68. Istotne znaczenie miała również podjęta we wrześniu 1900 r.  
wyprawa Kossaka do Egiptu, gdzie wraz z Michałem Gorstkinem-
-Wywiórskim, przygotowywał szkice do planowanej panoramy Bitwy 
pod piramidami. Pierwsza wersja kossakowskiego Napoleona i Sfinksa 
powstała jeszcze w roku 1900, kilka następnych wersji artysta miał 
malować przez kolejne 3 dekady. O malowaniu Napoleona ze Sfinksem 
artysta pisał w listach do żony z maja i sierpnia 1901 r.:
 „(…) Ale oprócz szkiców zobaczysz jeszcze coś, co ludzi w taki 
zachwyt wprawia, że się od tego oderwać nie mogą: Bonaparte przed 
sfinksem patrzą się na siebie. (…) on młodziutki, z długimi włosami, 
jak wówczas jenerałowie republiki nosili, podparł sobie głowę na ręku 
i zapatrzony siedzi na gruzach, wszystko w mistycznym różowym 
świetle, jakie tylko tam bywa. (…) Spokój i cisza, biwaki w dole widać, 
przy nich grenadierów i Egipcjan, którzy im ognie rozpalają. Szalone 
wrażenie robi na wszystkich.” [Berlin, niedziela w maju 1901 r.]
 „Moja Minio. Pól godziny temu wyszli oboje cesarstwo. (…) 
Cesarz okropnie kontent, chodzi od jednego do drugiego i nie może 
się uspokoić. Nareszcie pokazuję mu Sfinksa z Napoleonem, nie 
uwierzysz, jak go to zafrapowało: – Ein schóner Gedanke, ein schóner 
Gedanke – powtarzał ciągle (piękna myśl). Godzinę to trwało.”

[Berlin, środa 14 sierpnia 1901 r. 12 w południe]
Wojciech Kossak. „Listy do żony i przyjaciół (1883–1842)”,  

oprac. Kazimierz Olszański, Kraków-Wrocław 1985
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Głowa konia, 1934 r.

olej, tektura, 42 × 32 cm
sygn., dat. wraz z dedykacją p. d.:  
„Alfredowi (…) – nieczytelnie/przyjacielo-
wi/Wojciech Kossak/1934”

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Przy chacie, 1945 r.

olej, tektura, 34 × 49 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1945”
na odwrocie stempel potwierdzający 
autentyczność: „Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak” oraz 
okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem 
w otoku: „JERZY KOSSAK. Kraków.  
Pl. Kossaka 4”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułani nad brzegiem morza

olej, tektura, 34 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d. „Jerzy Kossak”
na odwrocie stempel potwierdzający 
autentyczność: „Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak” oraz 
okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem 
w otoku: „JERZY KOSSAK. Kraków.  
Pl. Kossaka 4”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Św. Hubert

olej, tektura, 33,5 × 48 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: „Jerzy Kossak”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zimą

olej, płótno, 45,5 × 96 cm
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych 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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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Pieczenie ziemniaków

olej, płótno naklejone na tekturę, 
35,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: „A. Setkowicz.”

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 13 000 zł
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Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Cyklameny, 1910 r.

olej, tektura, 69,5 × 69,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „HENRYK UZIEMBŁO 
910”
na odwrocie: autorski napis oraz nalepka, 
z TPSP w Krakowie z opisem pracy oraz 
uszkodzona nalepka z Salonu Artystycz-
nego Feliksa Rychlinga z Warszawy, ul. 
Marszałkowska 131

Wystawiany:
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, wrzesień 1910

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.

80 sopocki dom aukcyjny



35
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Maki

olej, tektura, 34,5 × 50 cm 
w świetle ramy
sygn. l. śr.: „a.karpiński.”
na odwrocie autorski napis: „maki/mal. 
a. Karpiński/Kraków”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

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

cena wywoławcza: 76 000 zł •
estymacja: 100 000 – 150 000 zł

„Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Od-
czuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, 
delikatność płatków i niemal ich woń.”

A. Schroeder, „Alfons Karpiński”, [w:] „Sztuki piękne”,  
1927/28, nr 7, Kraków 1928
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Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Motyw z Kazimierza

akwarela, papier, 53 × 73 cm
sygn. l. d.: „W. Skoczylas”
na odwrocie ołówkiem napis: „prof. Sko-
czylas/Motyw z Kazimierza oraz pieczęć 
SALONU SZTUKI Cz. Garlińskiego”

Do pracy dołączone potwierdzenie 
autentyczności wystawione przez Agencję 
Art Konsultant Adama Konopackiego.

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

Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował 
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP 
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP – 
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się 
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej 
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom scen folklorystycznym, najczęściej 
związanych z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając 
w swoich pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych 
z życiem na wsi.
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38
Walery Eljasz-Radzikowski
(1841 Kraków – 1905 tamże)

Tatry

olej, tektura, 21 × 15,5 cm
sygn. l. d.: „W. Eljasz R.”

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1856–1862 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
w pracowni Władysława Łuszczkiewicza. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie studiował 
w tamtejszej Akademii. W latach 1865–1866 odbył liczne podróże artystyczne, m.in. 
do Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoch. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. 
W twórczości Eljasza-Radzikowskiego można wydzielić dwa główne motywy – były to 
sceny historyczne oraz widoki ukochanych gór artysty – Tatr. Swoje prace artysta wystawiał 
w krakowskiej TPSP i TZSP.

88 sopocki dom aukcyjny



39
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Widok na Giewont

olej, tektura, 70 × 101 cm
sygn. l. d.: „Jarocki”

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył 
liczne podróże, m. in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był 
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.
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40
Henri D. Roszezewski
(XIX w.)

Krajobraz włoski, 1891 r.

olej, płótno, 79 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: „Rosz. 1891”

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Malarz pochodzenia polskiego, działający na przełomie XIX i XX wieku we Francji. Malował 
pejzaże oraz sceny rodzajowe. W jego dorobku odnaleźć można również, namalowany 
w 1887 r., portret George’a Melies’a (1861–1938) wchodzący w skład historycznej kolekcji 
„zasobów Meliesa” (Fonds Melies), nabytej w 2004 r. przez francuskie Narodowe Centrum 
Kinematografii (CNC).
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41
Adolf Schuhknecht
(1889 Reichenbach – 1940)

Port w Neapolu

olej, płótno, 80 × 120 cm
sygn. l. d.: A.Schuhknecht
na odwrocie: Im Hafen von/Neapol

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

Studiował w Akademii monachijskiej. Wiele podróżował, m.in. do Grecji, Włoch, Egiptu, 
Skandynawii i Ameryki Południowej, malując tamtejsze pejzaże zarówno nadmorskie, jak 
i górskie. Częstymi motywami jego obrazów były żaglowce i okręty wojenne. Starannie 
dobierał środki wyrazu artystycznego, zależnie od podejmowanej tematyki.
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42
Feliks Sypniewski
(1830–1902)

Nad smoczą jamą (Perseusz 
i Andromeda), 1880 r.

olej, płótno, 143 × 102 cm
sygn. i dat. l. d.: „F. Sypniewski/Wien 
1880”
na odwrocie nalepka wystawowa z opisem 
pracy i datą nadesłania na wystawę: 
1914
na krośnie częściowo zatarta nalepka 
ze składu papieru Krawczyńskiego 
w Warszawie

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

Odbył krótkie studia w SSP W Warszawie, następnie wyjechał do Paryża. Tam związał 
się z kolonią polskich artystów. Gdy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Feliks 
wraz z kuzynem Heinrichem dołączyli do wojska polskiego. Jednak nie mając żadnego 
przeszkolenia wojskowego, Feliks omal nie zginął w rosyjskiej zasadzce pod wsią Klecz 
(lub w pobliżu bitwy pod Klecz). Po tym incydencie nie podejmował już dalszych prób 
w podjęciu walk w czasie powstania. Artysta poprowadził bardzo bogate życie towarzyskie. 
Był znany ze swoich licznych, miał kilkoro nieślubnych dzieci. Sypniewski był artystą bardzo 
płodnym, chociaż jego prace przetrwały do naszych czasów w niewielkiej ilości. W swojej 
twórczości malował głównie kompozycje historyczne. Swoje prace prezentował na wystawach 
Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych w Warszawie.
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43
Marten de Vos
(1532 Antwerpia – 1603 tamże), 
przypisywany

Święty Mateusz, 1576 r.

olej, płótno, 193 × 136 cm 
w świetle oprawy
do obrazu dołączona dokumentacja 
konserwatorska z 1982 r. oraz opinia 
dr Henryka Dziurla z 1986 r.

cena wywoławcza: 76 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł
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44
Jan Wynants
(1632 Haarlem – 1684 Amsterdam), 
przypisany

Pejzaż ze sztafażem

olej, płótno, 32,5 × 41 cm
sygn. l. d.: „J. Wynants”

do obrazu dołączona ekspertyza 
konserwatorka prof. dr hab. Dariusza 
Markowskiego z 2016 r.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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45
Franciszek Kostrzewski 
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Na spacerze ze świnią, 1887 r.

akwarela, papier, 43 × 74,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „Fr. KOSTRZEW-
SKI/1887”

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

„(…) będąc ciągle w kraju, kraj tylko rozumiem, krajowe postacie i krajowe 
okolice tylko maluję, i zdaje mi się, że w rysunkach najczytelniejszym dla 
swoich zostałem.” Kostrzewski jest rzeczywiście od początku swej działalności 
artystycznej malarzem całkowicie, bez reszty swojskim. W jego twórczości brak 
zarówno śladów szkolnego akademizmu, jak i wpływów współczesnej sztuki 
zachodnio-europejskiej. Od samego początku dokonał świadomego wyboru swej 
drogi artystycznej, która ukształtowała się w głównej mierze przez samodzielną 
obserwację swojskiej natury i najróżniejszych przejawów codziennego życia.”

I. Jakimowicz, „Franciszek Kostrzewski”, Warszawa 1952, s. 24

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza życia 
rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym. 
Studiował w latach 1844–1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kostrzewski nauki 
pobierał w pracowniach Ch. Breslauera, R. Hadziewicza, A. Kokulara oraz J. F. Piwarskiego. 
W roku 1856 podróżował do Drezna, Wiednia, Berlina, Brukseli oraz Paryża. W tym czasie 
zapoznał się z twórczością dawnych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. 
W tym czasie miał styczność z malarstwem dawnych mistrzów holenderskich z XVII w. oraz 
barbizończyków, które wzbudziło w nim szczególne zainteresowanie. Kostrzewski w swoich 
pracach dużo miejsca poświęcił scenom rodzajowym, najczęściej usytuowanych w rozległych 
pejzażach. W tych kompozycjach artysta często ujmował motywy polnych dróg, zabudowy 
wsi, drzew oraz kapliczek. Artysta używał ciepłej gamy barw, z przewagą brązów, zieleni. 
Głównie pracował w technice oleju oraz akwareli. Był również autorem tysięcy ilustracji 
i rysunków, często o charakterze satyrycznym, które reprodukowano w m.in. „Tygodniku 
Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.
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46
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Portret kobiety, 1911 r.

olej, płótno na płycie, 124 × 95 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: „Czedekowski B. 1911”

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

„Czedekowski był mistrzem pędzla w malowaniu kobiet. Jak pisał w 1925 
roku E. Woroniecki: „Jest to prawdziwa gama uroku niewieściego, poczynając 
od słodkiej urody kapłanek ogniska domowego, aż do olśniewających lwic 
salonowych i niebezpiecznie wysportowanych amazonek o pieściwej linii 
kształtów…”

E. Woroniecki, „Z wystaw polskich w Paryżu. Portrety p. J. B. Czedekow-
skiego w galerii Knoedlera”, w: „Świat”, 1925 nr 3, s. 4–5

„ (…) W mistrzowski sposób oddaje Czedekowski połysk kobiecych włosów, 
kolor skóry, intensywność spojrzenia, tego wszystkiego, co stanowi nie tylko 
o osobowości kobiety, o jej indywidualności, ale również o typie urody, spo-
sobie bycia, siedzenia, układu rąk. Jest przy tym wykwintny, nigdy nie usiłuje 
osiągnąć efektów jaskrawością barw, czy ekscentrycznością póz (…).”

H. Muszyńska-Hoffmannowa, A. Okońska, „Na mil sześć tysięcy. O malar-
stwie Bolesława Czedekowskiego”, Łódź 1978, s. 188

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.
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47
Tadeusz Styka
(1889 Kielce – 1954 Nowy Jork)

Portret mężczyzny

olej, płyta, 74 × 55 cm
sygn. p. d.: „TADE STYKA”

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

Artysta malarz, pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach – był synem Jana oraz bratem 
Adama. Nauki początkowo pobierał u swojego ojca, ktory od samego początku bardzo 
wspierał syna w jego malarskich poczynaniach. Zachwycony malarstwem syna wysyłał jego 
prace na wystawy we Francji. Następnie Tadeusz wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się 
w pracowniach Jean-Jacques Henner’a oraz Eugene Carriere’a. Zresztą w kolejnych latach 
związał się z paryskim środowiskiem artystycznym; tutaj tworzył i miał własną pracownię. 
W 1929 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł się w Nowym Yorku. 
Tadeusz Styka sławę zyskał przede wszystkim jako znakomity portrecista. Na jego płótnach 
królowały wizerunki osób ze świata arystokracji, sztuki, polityki, nauki. Do najbardziej 
znanych i cenionych wizerunkow, ktore wyszły spod pędzla artysty, należą portrety m.in. 
Poli Negri, Ignacego Paderewskiego, Lwa Tołstoja. Malował rownież sceny rodzajowe, akty, 
a także sceny z motywami symbolicznymi oraz religijnymi. Został uhonorowany medalem 
francuskiej Legii Honorowej.
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48
Zofia Atteslander 
(1874 Luborzyce – po 1928)

Portret damy z perłami

pastel, papier, 45,5 × 33,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „ZO Atte(slander)” – nazwisko 
częściowo pod ramą 

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł 

Umiejętności malarskie rozwijała początkowo pod okiem Jacka Malczewskiego w Krakowie, 
przez którego została w 1908 r. sportretowana. Następnie uczęszczała na zajęcia prowadzone 
przez S. Grocholskiego, F. Lenbacha i H. Knirra w Monachium oraz A. Hölzela w Dachau. 
W 1904 r. wyjechała do Wiesbaden, gdzie miała sposobność portretować członków ru-
muńskiej rodziny królewskiej. Pomieszkiwała i tworzyła w Paryżu, Krakowie oraz Berlinie. 
Prezentacja twórczości artystki miała miejsce podczas wystaw organizowanych przez TZSP 
w Warszawie, TPSP w Krakowie oraz Lwowie. Znaczną cześć dorobku Atteslander zajmują 
portrety kobiece malowane przeważnie pastelami, rzadziej olejami, przedstawiające wytworne 
damy w oficjalnych pozach.
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49
Georg Majewicz
(1897 Polkowice – 1965 Münchberg)

Akt

olej, płyta, 55 × 90 cm
sygn. p. d.: „G. MAJEWICZ”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął na początku lat 20-tych XX wieku w Akademii Sztuk Pięknych 
w Berlinie, w pracowniach Felixa Ehrlich i Karla Haffner. W latach 30-tych przyjechał nad 
polskie Pomorze; w Szczecinie miał swoją pracownię. W 1945 roku powrócił do Berlina, 
gdzie związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Sławę zyskał jako malarz zwierząt, 
przedstawiając je w ich naturalnym, najczęściej w leśnym środowisku. W jego twórczości 
nie zabrakło i egzotycznych akcentów, malując afrykańskie zwierzęta. 
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50
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Nimfa i satyr, 1919 r.

gwasz, pastel, tektura, 46 × 68 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Sich 919

Kazimierz Sichulski nadał postaci satyra 
rysy artysty Leona Wyczółkowskiego. 
Analogiczna kompozycja z 1921 roku 
znajduje się w zbiorach Muzeum Karykatury 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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51
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Wnętrze sypialni w Lusławicach, 
1926 r.

olej, tektura, 33 × 47 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „1926. J Malczewski”.
na odwrocie okrągła pieczęć prowenien-
cyjna: „ZE ZBIORÓW MARII MALCZEW-
SKIEJ” oraz stempel z numerem: „201”.

cena wywoławcza: 64 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Dworek w Lusławicach, należący do Adolfa Vayhingera, a w którym 
mieszkały siostry Jacka Malczewskiego, był bardzo chętnie wybierany 
jako wakacyjna destynacja przez samego twórcę. Michalina Jano-
szanka – muza Malczewskiego – we wspomnieniach odnotowuje, że 
było tam„ (…) wytwornie i gustownie po staroświecku. Całe ściany 
od sufitu do dołu obwieszone obrazami Malczewskiego, własnością 
pani Karczewskiej (siostry Malczewskiego Heleny) (…) ściany pełne 
arcydzieł i młodości lat ostatnich”.
 Szczególnie chętnie bywał w Lutosławicach Malczewski w ostat-
nich latach życia. Z tego samego roku co prezentowany na aukcji 
urokliwe „Wnętrza sypialni (…) ” pochodzą m.in. pełne intymności 
i ciepła obrazy „Wnętrze salonu w Lusławicach” (Muzeum Narodowe 
w Warszawie) czy „Autoportret na tle wnętrza” (Muzeum Jacka 
Malczewskiego w Radomiu). Prezentowana praca przedstawia frag-
ment sypialni w dworku w Lusławicach. Analogiczny fragment tego 
wnętrza z czerwonym parawanem i dużą szafą artysta umieścił w tle 
szkicowego „Autoportretu”, pochodzącego również z 1926 roku, który 
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowe w Krakowie.
 Prace przedstawiające wnętrza dworu w Lusławicach, a pochodzące 
z 1926 r. należą do ostatnich obrazów olejnych Jacka Malczewskiego.

Jacek Malczewski, „Autoportret”, 1926, Muzeum Narodowe w Krakowie
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52
Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Kobieta we wnętrzu

olej, płótno, 100 × 110 cm
sygn. p. d.: „Henryk Szczygliński”
na krośnie fragmenty nalepki

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 70 000 – 100 000 zł

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898 – 1905 studiował w krakowskiej Szkole (późniejszej Akademii) 
Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. 
Studia uzupełniał w Monachium u Stanisława Grocholskiego i Antoniego Ažbégo. W czasie 
I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, tj. 
w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w latach 1921–25 był 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był także związany z kabaretem Zielony 
Balonik. Malował pejzaże, nokturny, widoki architektury. Zajmował się grafiką, zwłaszcza 
litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach przedstawiał miejsca związane z historią 
Polski. Prace jego autorstwa charakteryzują się świetnym połączeniem kolorystycznym z grą 
światła i cienia. W sposobie stylizacji linii o raz barw widać wpływ secesji. Artysta często 
wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój 
tajemniczości, symboliczny.
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53
Adam Bunsch
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Magnolie w wazonie, 1930 r.

olej, tektura, 77 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: „Adam Bunsch/1930”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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54
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Chata, 1901 r.

olej, płótno, 48 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW 
CZAJKOWSKI/1901
na odwrocie napis: „STRZECHY”/
ST. CZAJKOWSKI/1901; na krośnie 
nalepka Kunst-Ausstellung/Düsseldorf 
1904/1262; na krośnie pieczęć 
lakowa; papierowe pieczątki wystawowe 
z Muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu

Wystawiany:
–  „To ci śliczności. Impresje z „Chłopów” 

Władysława Reymonta”, Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego, wrzesień 2000 – 
marzec 2001

Opisany:
–  „To ci śliczności. Impresje z „Chłopów” 

Władysława Reymonta”, katalog wysta-
wy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
Radom 2001, s. 5

cena wywoławcza: 23 000 zł •
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

Stanisław Czajkowski studiował w Akademiach: krakowskiej, monachijskiej, a także w Aca-
démie Julian w Paryżu. Był bratem także malarza – Józefa. Odbył wiele podróży artystycznych 
po Europie, odwiedzał też różne regiony Polski. Przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami 
świata artystycznego, zarówno Krakowa, jak i Paryża. Był uczestnikiem słynnego wesela 
Rydla, opisanego przez S. Wyspiańskiego w dramacie: „Wesele”. Artysta wyszedł ze szkoły 
Stanisławskiego, który zaszczepił w nim zamiłowanie do pejzażu ojczystego.

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

Wystawa Stanisława Czajkowskiego, katalog VI-ty,  
Salon Sztuki Czesława Garlińskiego, Warszawa marzec 1923, nlb
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55
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Burzliwe morze – widok 
z Jastrzębiej Góry

olej, płyta, 50 × 70 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Stefan Filipkiewicz”
na odwrocie nalepka: „WYSTAWA/
ZBIOROWA/STEFANA/FILIPKIEWICZA”

Wystawiany:
–  „Wystawa zbiorowa prac Stefana Filip-

kiewicza” Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, Warszawa, listopad 1933 r.

Obraz najprawdopodobniej tożsamy 
z pracą wymienioną w katalogu 
wystawy: „Wystawa zbiorowa prac Stefana 
Filipkiewicza” Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, Warszawa, listopad 1933 r., 
nr kat. 47.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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56
Władysław Szerner
(1836 Warszawa – 1915 Unterhaching)

Pejzaż wiejski

olej, płótno naklejone na tekturę, 
37 × 58 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: „Władysław Szerner”

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Ukończył Instytut Szlachecki, a w 1862 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie pod kierunkiem Rafała Hadziewicza, Aleksandra Kamińskiego, Chrystiana 
Breslauera i Marcina Zaleskiego. W 1865 roku wyjechał do Monachium, gdzie studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Sandora Wagnera, Hermanna Anschutza oraz 
Alexandera Strahubera. Łączyła go przyjaźń z Józefem Brandtem. Szerner szczerze podziwiał 
twórczość swojego przyjaciela. Pracownie artystów sąsiadowały ze sobą, artyści również 
często wspólnie wyjeżdżali na Ukrainę i Wołyń. Szerner bywał również gościem w letnim 
domu Brandta w Orońsku. Artysta przynależał do monachijskiego ugrupowania Kunstvereinu, 
z którym wystawiał swoje obrazy. Szerner malował przede wszystkim sceny rodzajowe, 
głownie z życia podkrakowskich wsi, Hucułów.
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57
Zygmunt Sidorowicz
(1846 Lwów – 1881 Wiedeń)

Pejzaż z chatami

olej, płótno, 22,4 × 44 cm
nieczytelny napis l. d.
na odwrocie: – napis (częściowo 
czytelny): Maleri [?]/von/A. Schutzman/in/
MÜNCHEN; – na krośnie nalepki: JOSEF 
LEITL/[adres i numer telefonu]; – nalepki

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
Adama Konopackiego z 2020 r.
Obraz po konserwacji

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Ukończywszy studia we lwowskiej Akademii Technicznej, dzięki uzyskanemu stypendium 
wyjechał w 1864 roku do Wiednia. Tam podjął naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Naukę po-
bierał w pracowniach Carla Mayera i Carla Wurzingera. W 1867 roku powrócił do rodzinnego 
Lwowa, gdzie w ratuszu zorganizował wystawę swoich prac. W latach 1872–1877 przebywał 
w Monachium. Dzięki swojemu przyjacielowi, rzeźbiarzowi Tadeuszowi Wiśniowieckiemu 
poznał tamtejszą kolonię polskich artystów, z Józefem Brandtem i Maksymilianme Gierymskim 
na czele. Z czasem samego Sidorowicza zaczęto kojarzyć właśnie z tym wybitnym kręgiem 
artystycznym. Dzielił pracownię z artystami: Aleksandrem Kotsisem i Walerym Brochockim. 
W 1877 roku z powodów osobistych przeprowadził się do Wiednia, w którym pozostał już 
do końca życia. Zmarł przedwcześnie na zapalenie płuc. Sidorowicz w swojej twórczości 
malował portrety, sceny rodzajowe, ale to pejzaże przyniosły mu największy rozgłos. Obrazy 
Sidorowicza należą do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, w Warszawie, Zamku 
Królewskiego na Wawelu, Zamku w Łańcucie.
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58
Paul Weimann
(1867 Wrocław – 1945 Jelenia Góra)

Pejzaż

olej, tektura, 74 × 92 cm
sygn. l. d.: „P.Weimann”

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

Studia odbył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna. 
Naukę kontynuował w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W dorobku malarskim 
Weimanna przeważają pejzaże. Artysta z uwielbieniem przedstawiał na swoich płótnach 
krajobrazy Dolnego Śląska, Karkonoszy, Jeleniej Góry. Szczególną popularnością cieszyły 
się zimowe przedstawienia karkonoskich widoków. Największy zbiór prac artysty znajduje 
się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
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59
Wiktor Zin
(1925 Hrubieszów – 2007 Rzeszów)

Rzeka zimą, 1982 r.

pastel, papier, 33 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Wiktor Zin/82”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 10 000 – 16 000 zł

Architekt, grafik i malarz, wykształcenie architektoniczne zdobył w Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, późniejszym Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, z którym 
związał się zawodowo pełniąc funkcję profesora. W latach 1977–1981 pełnił funkcję 
generalnego konserwatora zabytków. Przez wiele lat był także gospodarzem programu 
telewizyjnego Piórkiem i Węglem, w którym opowiadał widzom o pomnikach architektury 
polskiej i zagranicznej, obrazując równocześnie poruszany temat poprzez wykonywanie na 
antenie ilustracji wspomnianych obiektów.
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60
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Baba z kogutem

olej, tektura, 46,5 × 63,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: „W.Wodzinowski”

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie
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61
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Hucułka

olej, płótno, 56 × 43,5 cm
sygn. l. d.: „Wł. Jarocki”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 13 000 – 20 000 zł

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył 
liczne podróże, m. in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był 
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.
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62
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Młyn wieczorową porą

olej, tektura, 52 × 66 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”.

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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63
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Targ, 1923 r.

olej, płyta, 34 × 47,5 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: „(nieczytelnie) 
923/Targ w (nieczytelnie)”

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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64
Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Pejzaż 

olej, płótno, 77 × 95 cm

Pochodzenie:
–  Spuścizna po artyście
–  Kolekcja prywatna.

Reprodukowany:
–   „Albert Lipczinski 1876–1974”, katalog 

wystawy, w opracowaniu Małgorzaty 
Ruszkowskiej-Macur, Gdańsk 2011, 
s. 155

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

Malarz oraz grafik pochodzenia polsko-niemieckiego. Przez krótki okres uczył się w Königlische 
Provinzial Kunst Gewerbeschule w Gdańsku. Następnie w 1897 roku wyjechał do Liverpoolu, 
gdzie studiował w University Art Sheds. Uczęszczał także na kursy malarstwa i rysunku. 
Tutaj też poznał swoją przyszłą żonę, modelkę Elizabeth Milne. Dla artysty był to okres jego 
artystycznej świetlności. Jego prace były pokazywane na wystawie postimpresjonistów, 
na której wystawiano również obrazy Matisse’a, van Gogha, Picassa, Gaugine’a. Niestety, 
jako że Lipczynski posługiwał się niemieckim paszportem po I wojnie światowej został 
zmuszony do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Po powrocie do kraju, wraz z żoną, osiadł 
w Sopocie. Miał swoją pracownię w Gdańsku przy ulicy  Lektykarskiej. Artysta pracował 
głównie w technice oleju. Przede wszystkim zasłynął jako twórca portretów, które tworzył 
na liczne zlecenia. Malował także pejzaże, przy kompozycjach których operował środkami 
malarstwa postimpresjonistycznego. 
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65
Roman Bratkowski 
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Uliczka w San Remo, 1911 r.

olej, płótno, 54 × 37,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „Bratkowski/1911”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 18 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na 
inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne 
wybrzeża Capri.
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66
Franz Francois Roubaud
(1856–1928)

Szejk arabski

olej, płótno, dykta, 67 × 56 cm
sygn. l. d.: „FRoubaud” (sygnatura 
drapana)
na odwrocie: – kartka z opisem pracy 
w j. niemieckim: „Francois Roubaud/
geb. 1856 in Odessa, gest. 1928 in 
München./112 Arabischer Scheik in dun-
klem Burnus und weiβemKopfüberwurf. 
Brustbild/en face./Oel auf P. 68 × 57 cm. 
Bez.: F. Rouband. H. R.” [w prawym 
górnym rogu kartki napis – częściowo 
czytelny: „…Helb…/München 17. 
September 30.]”; – kartka z oznaczeniem: 
„0912/2010/Franz Roubaud/Arab,  
olej na płycie; syg.”

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Artysta pochodzenia francuskiego. W 1877 Roubaud wyjechał do Monachium, gdzie rozpoczął 
studia w Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem K. Piloty’ego, O. Seitza i W. Dieza. Naukę 
kontynuował w prywatnej szkole Józefa Brandta. Następnie osiadł w Petersburgu, gdzie 
pracował w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych, w tym czasie malował ogromne panoramy 
historycznych bitew. W latach 1904-12 Roubaud wykładał jako profesor w Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu. Zdobył złoty medal na Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki 
w 1895 roku. Roubaud wsławił się jako wybitny malarz batalistyczny. Malował również sceny 
z Kaukazu oraz azjatyckich regionów Rosji – były to sceny myśliwskie i targowe. Znany jest 
z panoram wielkich bitew, takich jak „Oblężenie Sewastopola”, czy „Bitwa pod Borodino”, 
która jest obecnie wystawiona w muzeum na Pokłonnej Górze w Moskwie. moskiewskim 
wzgórzu Poklonnaja.
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67
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. l. d.: „Hayden”

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

„[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie grzeszą. są 
tradycjonalistami, ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą albo 
w ślad za najmłodszymi kierunkami w sztuce francuskiej, albo samodzielnie 
rozwiązują problemy malarskie i rzeźbiarskie [jest] Hayden, który najwyraź-
niej i najinteligentniej korzysta z wpływów sztuki Cezanne’a i Gauguina, ale 
[wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną oryginalność w dekoracyjny 
harmonizowaniu plam barwnych (...) ”.
A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwow), 1912, t. I, z. 2, s. 68 

(pokrewny tekst w: idem, Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura 
i Sztuka” 1912, nr 12 (dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Academie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doelan, 
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 jego 
prac miały miejsce 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 Musee National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Musee 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 Cezanne’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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68
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z kwiatami 
i owocami

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

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

„Talent Epsteina ujawnia jednak swą prawdziwą skalę dopiero w najnowszych 
płótnach: martwych naturach, o kolorze konkretnym, cielesnym, aktywnym 
i zyskującym czystszy sens, Nie jest to kolor Courbeta. Choć kolor ten służy 
mu jedynie do wyrażenia „ciężaru” odwzorowywanego przedmiotu, jego 
gęstości, materii, podkreśla także jego plastyczność. Wyzyskuje cały potencjał 
plastyczny obiektu, który odtwarza nie tyle pod postacią widma, odbicia, czy 
„odpowiednika”, pozbawionego namacalnej realności, ile pod postacią ciała, 
zdrowego, ożywianego płynącą w nim młodą krwią, przesyconego świeżością. 
Patrzymy odtąd na płótna Henryka Epsteina nie jak na cienie, fikcje barwne, 
ale jak na żywe istoty, wyposażone w mięśnie, tętnice i naczynia krwionośne, 
jak na istoty, których serca biją równym rytmem.” W. George, Epstein, Paris 
1931, s. 7–13.

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

148 sopocki dom aukcyjny



69
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Kwiaty w wazonie

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

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

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

150 sopocki dom aukcyjny



70
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Martwa natura

olej, płótno, 61 × 50 cm
sygn. l. d.: „W. de Terlikowski”

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

„Zwróćmy uwagę również na liczne studia kwiatów: róż herbacianych i czerwonych, których 
delikatne płatki dopracowane są za pomocą szpachli, tło, z grubymi impastami, sprawia 
wrażenie reliefu, co jest rzadkie w przypadku malarstwa. Dzieła należy oglądać z pewnej 
odległości, gdyż zyskują wtedy ujmującą oryginalność. Zdradzają artystę o wielkiej precyzji 
spojrzenia i rzadkiej pewności warsztatowej. Duża liczba tych płócien jest w posiadaniu 
wielu osobistości, podobnie zresztą jak portrety”.

C. Merlot, L’art polonais a Paris. I. L’Exposition des oeuvres de W. Terlikowski (…), „La 
Pologne politique, economique, litteraire et artistique” 1921, połr. I, s. 100–101

„W swoim stylu Terlikowski nie jest podobny do żadnego artysty i nie zawdzięcza nic jakiejś 
szkole, nie jest dłużnikiem żadnej estetycznej tendencji – ani z przeszłości, ani współczesnej. 
Więc proszę nie starać się szukać u niego wiedzy, zdobytej kultury. Znajdziecie tu Państwo 
jedynie bardzo osobistą wizję, która przekraczając utarte granice, wybucha z żywiołową 
spontanicznością. Przede wszystkim nie szukajcie w jego malarstwie intelektu pewnie 
dokonującego wyboru swej drogi, środków wyrazu, swej rzeczywistości. Tu panem jest 
tylko intuicja. Nie ma przypomnień, odnoszeń tak pomocnych w wytyczeniu granic, nie ma 
ułatwień służących orientacji przewodników. Ktoś powiedział – Guillaume Janneau, o ile 
sobie przypominam – że w obliczu natury Terlikowski jest zupełnie dziewiczy. To właśnie 
to. Terlikowski operuje na gorąco, proszę mi wybaczyć tę chirurgiczną metaforę. Ustawia się 
naprzeciwko wybranego motywu, przygląda mu się uważnie i kształtuje swą kompozycję na 
żywo. Nie ma ochłodzenia entuzjazmu, nie ma momentu zatrzymania w uniesieniu twórczym 
poprzez spokojnie pracę, w schronieniu pracowni. Ten wielki entuzjasta nigdy nie uszczuplił 
swego potencjału radości końcowymi owymi wykończeniami, wygładzeniem całości. [...] Nie 
oglądając się na nic, podczas jednego seansu, przez parę godzin, bez odczucia znużenia, bez 
zmęczenia, artysta maluje swój obraz – niezależnie od jego rozmiarów, od wagi tematu, od 
istoty przedstawianych szczegółów, od trudności, jakie przedstawia rozwiązanie problemów 
malarskich”. J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie.

Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). Malarstwo. [kat. wystawy,],  
Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19

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

152 sopocki dom aukcyjny



71
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Przekupka, 1920 r.

olej, płótno, 65 × 56 cm
sygn. i dat. p. d.: „20/W. Terlikowski”

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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72
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 51 × 41 cm
sygn. l. g.: „J.ZUCKER.”

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

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

Claude Roger-Marx, „Jaques Zucker”, Paryż 1969, s. 17

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. 
wyjechał do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamiesz-
kania. Odbył szereg podróży, m.in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.
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73
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Nad wodą

olej, płótno, 73,5 × 100 cm
sygn. l. d.: „Peské”

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

E. Woroniecki, „Artyści polscy w paryskim salonie [Jesiennym] ”,  
„Tygodnik Ilustrowany”1924, półr. I, s. 100.

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska- 
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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74
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Pejzaż

olej, deska, 38 × 46 cm
sygn. p. d.: „Peské”

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 32 000 – 40 000 zł
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75
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Grób Chrystusa

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. p. d.: „S. Eleszkiewicz”
na odwrocie tytuł: „CHRIST’S TOMB”  
oraz stempel z POSK-u – Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Lon-
dynie z wpisanym odręcznie pisakiem: 
„ELESZKIEWICZ/III”

Pochodzenie:
–  kolekcja przyjaciela artysty Mieczysława 

Lurczyńskiego, Londyn, Paryż
–  kolekcja Polskiego Ośrodka Społeczno-

-Kulturalnego
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne 
przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący przy stole, 
grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, 
które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, 
przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował 
przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Wenecja, 1934 r.

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: „1934/W de Terikowski”

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 27 000 – 35 000 zł

„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty 
[artysta] dał nam nowe wizje krajów, które 
poznał. Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, innym 
razem hojny, konstruował obraz szerokimi, 
szybkimi pociągnięciami, bez żadnego 
ustępstwa na rzecz mody. W linii wielkich 
artystów Włodzimierz Terlikowski jest jednym 
z mistrzów współczesnej sztuki figuratywnej”. 
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77
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Kwiaty w niebieskim wazonie

olej, płótno, 73 × 54 cm
sygn. p. d.: „Klimek”

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

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów Gu-
stawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił 
zostać dowiadując się o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się 
w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już 
wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef 
Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim 
szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas 
prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył 
tam w latach 1948–1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri 
Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’Art de 
Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem 
w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych 
w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił 
do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.
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78
Kazimierz Zielenkiewicz Caziel
(1906 Sosnowiec – 1988 Isle Brewers)

Kwiaty

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. p. d.: „KZ”

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

Studia artystyczne rozpoczął w 1927 roku w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Władysława Skoczylasa. W 1932 roku wstąpił do 
Loży Wolnomalarskiej (od 1935 Loży Malarskiej), założonej przez uczniów Pruszkowskiego. 
W 1937 roku Zielenkiewicz wyjechał do Paryża na stypendium. W 1940 roku wraz ze swoją 
żoną, artystką Lutką Pink przeprowadził się do Aix-en-Provence. Z tego okresu pochodzą 
pejzaże olejne, utrzymane w postimpresjonistycznej stylistyce; w jego pracach uwidaczniał 
się silny wpływ sztuki Cézanne’a. w 1946 roku artysta powraca do Paryża. Rok później 
odbyła się pierwsza indywidualna wystawa jego prac w Galerie Allard. Od tego czasu swoje 
prace zaczął sygnować pseudonimem Caziel. W kolejnych latach malował w stylu postku-
bistycznym, inspirował się sztuką surrealistów. W 1948 roku nawiązał kontakt z Picasso. 
Wystawiał w Salonach Majowych, w latach 1948-56. W tym tez okresie powstawały 
wielkoformatowe prace. Z początkiem lat 50-tych zwrócił się ku przedstawieniom barwnych 
wzorów geometrycznych. Po rozwodzie z Lutką, przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie 
zamieszkał z nową żoną - Catherine Sinclair. Tutaj też związał się z brytyjskim zżyciem 
artystycznym- uczestniczyły między innymi w wystawach zbiorowych w londyńskim Royal 
Academy of Arts. Po jego śmierci zgodnie z jego wolą kilka z jego prac zostało przekazane 
do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym tez Muzeum w 1998 odbyła się 
wystawa monograficzna artysty.  
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko- 1967 Paryż)

Leżący klaun

olej, płótno, 17 × 33,5 cm

Wystawiany:
–  Joseph Pressmane. Mistrzowie École de 

Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18 maja – 28 września 2019

Opisywany i reprodukowany:
–  Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 

Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 63, nr kat. 24

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz – grafik pochodzenia francusko- polskiego, związany z kręgiem Ecole de Paris. Studia 
artystyczne odbył we lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Naukę kontynuował w Warszawie. 
Wiadomo, że w 1925 roku podróżował na Bliski Wschód i Palestynę. Echa tych podroży 
są uwidocznione w późniejszych obrazach artysty. W 1927 roku osiadł w Paryżu. Otrzymał 
francuskie obywatelstwo. Malował w stylistyce ekspresjonistycznej, tworząc kompozycje 
o intensywnej palecie barw i starannym rysunku, tworząc pejzaże, studia portretowe. 
W pracach tych widać wyraźny wpływ malarstwa Paula Gauguina czy Paula Cezanne’a. 
W 1932 roku poznał wielkiego polskiego marszanda Leopolda Zborowskiego, który został 
jego mecenasem.
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Pejzaż z drzewami

olej, płótno, 33 × 47 cm
sygn. p. d.: „J.Pressmane”

Wystawiany:
–  Joseph Pressmane. Mistrzowie École de 

Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
18 maja – 28 września 2019

Opisywany i reprodukowany:
–  Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 

Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 168–169, nr kat. 96

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

„Sztuka to wyrażenie wrażenia. Już wobec 
tego obiekt jest absolutnie konieczny do wy-
dobycia obrazu. Pomiędzy wrażeniem a wyra-
żeniem pośredniczy u artysty podświadomość 
i dlatego dzieło jest zagadnieniem duchowym, 
a nie fotograficzną imitacja obiektu. Każdy 
temat może zostać namalowany, o ile artysta 
zgłębił go na sposób duchowy”

Joseph Pressman [w:] Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, Mistrzowie 
Ecole de Paris”, Warszawa 2019, s. 5.
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Widok Paryża

olej, płótno, 43 × 80 cm
sygn. l. d.: „Grunsweigh”

Wystawiany:
–  Nathan Grunsweigh. Mistrzowie École 

de Paris, Villa la Fleur, Konstancin-
-Jeziorna, 16 maja – 12 września 2020

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan 
Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de Paris”, 
Warszawa 2020 r., kat. nr 33, str. 108.

cena wywoławcza: 24 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

„Są to dobre studia realistyczne, doświadczenia koloru, które mają wigor, 
ale siłą rzeczy zostały dotknięte tą prostotą, która nieodmiennie towarzyszy 
dziełom artystów nieopierających swej materialnej znajomości obrazu na ideale 
czy, innymi słowy, systemie, odpowiedzialnym za narzucanie im wyższych 
poglądów, co podnosi je artystycznie ponad nawet najzręczniejsze eksperymenty 
laboratoryjne czy kulinarne”

Maurice Raynal, L’Intransigeant, 11 X 1923, s. 2 [w]. M.Muszkowska, 
„Natan Grunsweigh, Mistrzowie École de Paris”, 2020 r., 57

Przed 1914 r. osiadł w Paryżu. Od 1921 r. wystawiał na Salonach Jesiennym, Tuileries 
i Niezależnych. Nie wiadomo, gdzie się kształcił ani jaki charakter miała wczesna twórczość 
artysty. Obrazy z lat 20-tych wykazują wpływy postimpresjonizmu; są to przeważnie miejskie 
pejzaże o zgeometryzowanych formach i stonowanym kolorycie. Z kolei prace powstałe 
w następnym dziesięcioleciu wykazują więcej ekspresji oraz zróżnicowanie w zakresie barw 
i faktury. Poza widokami miast i przedmieść artysta malował też martwe natury i portrety. 
Po drugiej wojnie światowej podejmował również tematykę starotestamentową.
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Portret córki Adeline (Rebekki)

olej, płyta, 63 × 59 cm
sygn. p. d.: „Grunsweigh”

Wystawiany:
-Nathan Grunsweigh. Mistrzowie École de 
Paris, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
16 maja – 12 września 2020

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan 
Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de Paris”, 
Warszawa 2020 r., kat. nr 4, str. 26.

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł
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Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Na statku, 1928 r.

akwarela, gwasz, tektura,  
47 × 67,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „S Jaxa/1928”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 10 000 – 18 000 zł

W latach 1892–94 studiował malarstwo w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka 
i Władysława Łuszczkiewicza. W roku 1901 zamieszkał w Monachium, gdzie uczył się 
w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. Po studiach osiadł w Krakowie, 
wyjeżdżając jedynie na krótko do Zakopanego i do Włoch. Uprawiał głównie malarstwo 
pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich i nokturnach. To właśnie obrazy mary-
nistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych 
malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację do swych obrazów, dokumentując 
w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Jego prace znajdują się w polskich muzeach 
i kolekcjach prywatnych.
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Ulica w Damaszku (Bliski 
Wschód), lata 20/30 XX wieku

olej, płótno, 95 × 125 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 40 000 – 80 000 zł

Damaszek, 1913 (Zbiory rodziny artysty)

Marian Mokwa z żoną Stefanią Łukowicz i teściem  
Maksymilianem Łukowiczem na tle „Ulicy w Damaszku”. 
Zdjęcie wykonane w domu artysty przed 1939 r.

Obraz Ulica w Damaszku (Bliski Wschód) pochodzi z okresu międzywojennego. 
Należy do dwóch znanych kompozycji olejnych odwołujących się do pobytu Mokwy 
na terenie ówczesnej Turcji w latach 1911–1914. Druga, większa kompozycja, 
uważana za zaginioną (ilustr. 1) wisiała w domu artysty do 1939 roku. Przedstawiała 
ten sam motyw ulicy w Damaszku. Obie prace powstały prawdopodobnie na podsta-
wie akwareli z 1913 roku Damaskus (ilustr. 2) znajdującej się w zbiorach rodziny 
artysty. Jego prace olejne z tego okresu mają często aurę techniki akwarelowej. 
Artysta posługiwał się swobodną i szeroką plamą barwną, niekiedy niezwykle 
dynamiczną. Budując swoje prace na subtelnościach kolorystycznych umiejętnie 
wykorzystywał szeroką gamę kolorów złamanych. Malował syntetycznie i szkicowo, 
chcąc uchwycić niepowtarzalny klimat miejsca i sytuacji. Światło Bliskiego Wschodu 
wpływa w sposób oczywisty na rozjaśnienie palety. Artysta w przypadku widoków 
miast nigdy nie odtwarzał wiernie architektury. Zawsze bardziej interesowało go 
ogólne wrażenie, nastrój, niż wierne ukazanie realiów, pejzażu czy detalu.
 Niezwykle konsekwentna twórczość Mariana Mokwy trwająca ponad 80 lat 
i trudny do ogarnięcia dorobek szacowany na około 7 tysięcy obrazów olejnych 
i akwarel stwarza możliwości kolejnych wystaw, jak i odkryć niezwykłych prac. 
Całe życie Mariana Mokwy charakteryzuje ciekawość świata, nowych wrażeń, 
doświadczeń, ludzi i sytuacji. Stąd liczne podróże, przyjaźnie, niezwykła biografia, 
w której fakty historyczne przeplatają się z artystycznymi, wypełniają i determinują 
nawzajem.
 Jednym z najważniejszych okresów w życiu Mariana Mokwy był wyjazd do 
Turcji pod koniec 1911 roku. Wtedy ukształtował się jego indywidualny styl. Czas 
pobytu nad Bosforem to dla Mariana Mokwy okres pracowity, wypełniony podróżami 
i malarską pracą. W okresie tym artysta posługiwał się akwarelą, techniką malarską 
niezastąpioną przy pracy w plenerze i ciągłej zmianie miejsca pobytu. W Turcji 
interesował się pejzażem, z upodobaniem kreślił typy ludzkie, szkicował architekturę 
Stambułu i innych miast Bliskiego Wschodu. Dla malarza z Północy Orient był 
fascynującym odkryciem, to świat, gdzie egzotyka splata się ze starożytnością. 
Wschód zaskakuje i pociąga przepychem, ostrością światła, feerią kolorów. Jego 
prace z tego okresu, tworzone niekiedy w „impresjonistycznym pośpiechu”, są 
dowodem prawdziwego talentu, zaskakują dojrzałością. Właśnie w Turcji Mokwa 
wyzbył się sztywności i akademickiej maniery. Prace te są niezwykle świetliste 
i lekkie, przepełnione aurą charakterystyczną dla krajów południa.
 To wtedy w czasie jednej z bitew morskich w okresie wojny bałkańskiej, złożył 
symboliczne śluby, poświęcając swoją twórczość morzu.
 Wybuch I wojny światowej przerwał okres pierwszych sukcesów, popularności, 
przychylności krytyki i niemałej już sławy akwarelisty Orientu. W 1914 roku jako 
mieszkaniec zaboru pruskiego został powołany do armii. Pełnił w niej obowiązki 
malarza wojennego. W 1918 artysta wraca na Pomorze. Osiedla się w Sopocie, 
miejscu poprzez swoje położenie, klimat, niepowtarzalną architekturę wymarzonym 
dla twórczej pracy. Lata dwudzieste to w życiu artysty okres stabilizacji. Malarz 
zakłada rodzinę, buduje dom w Sopocie z duża jasną pracownią przy dzisiejszej 
ulicy Kasprowicza, ma szereg wystaw indywidualnych w tym dwie prestiżowe 
w salach warszawskiej „Zachęty” (1924, 1932). Buduje w Gdyni Galerię Morską, 
w której prezentuje cykl obrazów historycznych poświęconych morskiej historii 
Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym Mokwa powrócił do akwarelowych 
szkiców z Turcji, by tworzyć obrazy olejne

Bibliografia:
Wojciech Zmorzyński, Tureckie śluby Mariana Mokwy, katalog wystawy, 

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2014.
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na Brzeźno

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

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

182 sopocki dom aukcyjny



86
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

M/s Hugo Kołłątaj w gdańskim 
porcie, ok. 1952 r.

olej, płyta pilśniowa, 43,5 × 66 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: „Mokwa”

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

Reprodukowany:
– Wojciech Zmorzyński, „Tureckie śluby 
Mariana Mokwy”, [katalog z wystawy], 
Gdańsk 2014, il. na str. 135.
– Wojciech Zmorzyński, „Marian Mokwa. 
Malarstwo”, Pelplin 2003 r., il. str.111.

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

ORP Wicher, przed 1939 r.

olej, sklejka, 64,5 × 50,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 16 000 – 20 000 zł
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty, 1984 r.

olej, tektura, 32 × 23,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: „H. Baranowski”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy oraz dedykacja od artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

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

Wdzydze, 1982 r.

olej, tektura, 32 × 50,5 cm
sygn. i opisany l. d.: „H.Baranowski/
WDZYDZE”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy oraz dedykacja od artysty

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Roztopy (Szałas)

olej, tektura, 36 × 50 cm
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie nalepka artysty z tytułem 
pracy

Pochodzenie:
– kolekcja Rodziny artysty
– kolekcja prywatna

Wystawiany:
„Henryk Baranowski. Malarstwo.” Wysta-
wa w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 
marzec – czerwiec 2003 r.,

Reprodukowany:
– Wojciech Zmorzyński, „Henryk Bara-
nowski. Malarstwo”., wyd. Bernardinum 
2003, il. s. 158

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 15 000 zł
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Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Brzeg morza, 1950 r.

olej, płótno, 65 × 81, 5 cm
sygn. p. d.: Jan Cybis
na odwrocie napis: JAN CYBIS – WAR-
SZAWA/ul. KAROWA 14 2. JAN CYBIS 
Brzeg morza 1959 r. 65 × 81

cena wywoławcza: 86 000 zł •
estymacja: 100 000 – 130 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą. 
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 
wys. 48 cm,
sygnowany u dołu: „MITORAJ”
nr edycji (na odwrocie): „D992/1000 
H.C.”

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

Centurion

brąz patynowany, wys. 18,5 cm
sygn. l. d.: „MITORAJ”
nr edycji (na spodzie): „H. C. 349/1500”

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 
wys. całkowita 48 cm,
sygn. p. d.: „MITORAJ”
nr edycji (na odwrocie): „D558/1000 HC”

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Torso, 1977 r.

brąz patynowany, 30,5 cm
sygn. i dat. p. d. u dołu: „MITORAJ 77”
sygn. na podstawie: „IGOR/MITORAJ” 
oraz odcisk: „ARTCURIAL/PARIS”
nr edycji (na spodzie): „25/100”

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Macierzyństwo

brąz, wym.: 32 × 11 × 16 cm
sygn.: „HOR-POP II”
odlew z oryginalnego gipsu z lat 60-tych 
XX wieku,

Reprodukowany pierwowzór gipsowy:
–  R. Konik, „Myślenie kamieniem. 

Stanisław Horno-Popławski”, Wrocław 
2016, s. 89

–  Katalog zbiorów Bydgoskiego Centrum 
Sztuki, Bydgoszcz, 2017, s. 67

Wystawy: 
25.03.–03.05.2017 – Myślenie kamieniem, 
Stanisław Horno-Popławski, Bydgoskie 
Centrum Sztuki w Bydgoszczy
04.07.2018–08.08.2018 – Stanisław 
Horno-Popławski, Galeria Test Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie.

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

„Zostawił on w swych rzeźbach nie tylko 
widoczny ślad wysiłku fizycznego (kucie w ka-
mieniu wymaga nie lada tężyzny fizycznej) ale 
i wysiłku psychicznego oraz starania o to by 
zamknąć w kamieniu wyobrażenie, marzenie, 
pragnienia i nadzieje na to, że pozostawi po 
sobie inspirację dla wielu pokoleń, które będą 
oglądać jego rzeźby. Rzeźby Horno pozo-staną 
wiec autoportretem jego duchowości”.

R. Konik, „Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski”,  
Wrocław 2016, s. 160

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego 
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932–39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej 
przebywał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od 
stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Byd-
goszczą, gdzie współorganizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę 
Muzy dla Teatru Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii 
Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana 
Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał 
poważne problemy z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą 
na Kaszuby. W 1977 roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku 
przyjął zaproszenie Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 
na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. W1979 roku otwarto tam plenerową galerię 
jego rzeźb (większość zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W1982 roku wrócił 
do Sopotu, gdzie kontynuował pracę twórczą. W 1996 roku otrzymał doktorat honoris causa 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu 
Opatów w Oliwie wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa – gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za życia 
artysty wystawy indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. W 2017 roku powstało Bydgoskie 
Centrum Sztuki im. Stanisława Horno – Popławskiego propagujące jego twórczość. Jego rzeźby 
wystawiane były na wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, np. na Międzynarodowej 
Wystawie Rzeźby Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji 
(1962). Pod koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką 
i etruską, podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję naturalnych kształtów 
„kamieni polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty 
medal na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 1969).

204 sopocki dom aukcyjny



97
Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

U źródła

brąz, wym.: 14,5 × 42 × 12 cm
sygn.: „HOR-POP II”
odlew z oryginalnego gipsu z lat 60 XX 
wieku

Gips stanowił projekt rzeźby zrealizowanej 
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Reprodukowany pierwowzór gipsowy:
–  R. Konik, „Myślenie kamieniem. 

Stanisław Horno-Popławski”, Wrocław 
2016, s. 160

–  Katalog zbiorów Bydgoskiego Centrum 
Sztuki, Bydgoszcz, 2017, s. 49

Wystawy: 
25.03.–03.05.2017 – Myślenie kamieniem, 
Stanisław Horno-Popławski, Bydgoskie 
Centrum Sztuki w Bydgoszczy
04.07.2018–08.08.2018 – Stanisław 
Horno-Popławski, Galeria Test Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie.

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

„(…) rzeźba skupia wszystkie dyscypliny 
plastyczne, jest architekturą, gdyż kształtuje 
i organizuje przestrzeń, jest też malarstwem, 
bo operuje światłocieniem, fakturą, materią, 
jest po części grafiką, bo pozostawia nieza-
tarty ślad narzędzia jakim jest dłuto.”

Stanisław Horno Popławski, Cyt. za R.Konik, „Myślenie kamieniem. 
Stanisław Horno – Popławski”, Wrocław 2016, s. 27
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Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Rapsod kaukaski/Epos 
dagestański

brąz, wym.: 32,3 × 14 × 12 cm,
sygn.: „HOR-POP II”
odlew z oryginalnego gipsu z roku 1967

Projekt pomnika niezrealizowanego, który 
rzeźbiarz pragnął wykonać w górach 
Kaukazu.

Reprodukowany pierwowzór gipsowy:
–  R. Konik, „Myślenie kamieniem. 

Stanisław Horno-Popławski”, Wrocław 
2016, s. 93

–  Katalog zbiorów Bydgoskiego Centrum 
Sztuki, Bydgoszcz, 2017, s. 48

Wystawy: 
25.03.–03.05.2017 – Myślenie kamieniem, 
Stanisław Horno-Popławski, Bydgoskie 
Centrum Sztuki w Bydgoszczy
04.07.2018–08.08.2018 – Stanisław 
Horno-Popławski, Galeria Test Mazowiecki 
Instytut Kultury w Warszawie.

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

„Swym dorobkiem artystycznym udowodnił, że jest 
rzeźbiarzem nie tylko doskonałym, ale także wielce 
zróżnicowanym. Jego szeroki wachlarz prezentowa-
nych prac jest zadziwiający: od figlarnie zmysłowych 
„Praczek” poprzez monumentalnego „Mickiewicza” 
po tragiczną „Łączniczkę” czy „Matkę Belojanisa” 
dał znać jako artysta wszechstronny. Wszystkie są 
niezwykle osobiste i szczere, głęboko przemyślane 
bez przypadkowych elementów. Niewątpliwie należał 
do wybitnych postaci sztuki XX wieku, wprowadzając 
odbiorców rzeźby w stan wyciszenia i zadumy .(…) 
Droga, którą odbył Horno-Popławski na gruncie 
sztuki była osobliwa, pełna zrywów, nierówności, 
wątpliwości i pytań. Ale jak sam rzeźbiarz napisał 
na skrawku papieru przed śmiercią: ku sztuce, każdy 
idzie własną drogą”.

R. Konik, „Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski”, Wrocław 2016, s. 163
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I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

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

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

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

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

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

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 na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.

/// 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 
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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 opublikowa-
nego 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 dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

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

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

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

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Sopot, 21 sierpnia (sobota) 2021 r., godz. 16

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. 
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający 
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. 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



Andrzej Bator, Autograf, akryl, płótno, 
100 x 100 cm, 2019
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aukcja ze zbiorów
kolekcjonera
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZiEł SZTUKi

Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915) 
Odpoczywający żołnierze przed chłopską chatą

olej, deska, 38 x 55 cm, sygn. l. d.: „Wierusz-Kowalski”
Jacek Yerka, Plaża techno, 2007
akryl, płótno, 38 × 46 cm,  
sygn. i dat. p.d.: YERKA 07
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SOPOCKi DOM AUKCYJNY W POLSCE:

indeks artystów

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

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

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

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

GALERiA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl
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ROSZEZEWSKI HENRI D.  40
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SIDOROWICZ ZYGMUNT  57

SIEMIRADZKI HENRYK  10

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  37
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STYKA TADEUSZ  47

SYPNIEWSKI FELIKS  42

SZCZYGLIŃSKI HENRYK  52

SZERNER WŁADYSŁAW  56

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  70, 71, 76

TETMAJER WŁODZIMIERZ  15, 16

UZIEMBŁO HENRYK  34

VOS MARTEN DE (PRZYPISYWANY)  43

WANKIE WŁADYSŁAW  26

WEIMANN PAUL  58

WEINGART JOACHIM  69
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I okładka, poz. 4 – Teodor Axentowicz, Portret Sarah Bernhardt
II okładka, poz. 15 – Włodzimierz Tetmajer, Na wsi
Strony 4–5, Poz. 3 – Jan Stanisławski – Pejzaż z Podola
Strony 6–7, Poz. 9 – Olga Boznańska – Widok z paryskiej pracowni artystki

Strony 8–9, poz. 6 – Mela Muter, Port Collioure, lata 20-te XX w.
III okładka, poz. 10 – Henryk Siemiradzki Narodziny Wenus (Nimfy wodne)
IV okładka, poz. 1 – Jan Matejko, Wielki Książę Litewski Witold, Portret Adama Sapiehy 
– studium do postaci Witolda w „Bitwie pod Grunwaldem”, 1876 r.

ŹRÓDŁO DODATKOWYCH ILUSTRACJI:
Str. 12: 
Witold Kiejstutowicz, kadr z obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem (Muzeum 
Narodowe w Warszawie) – https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/509927 (dostęp na 
dzień 26.07.2021)
Str. 14:
1. https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/509057 (Dostęp z dnia 26.07.21)
2. https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/21723 (Dostęp z dnia 26.07.21)
3. https://sztuka.agraart.pl/licytacja/108/5485 (Dostęp z dnia 26.07.21)
Str. 20:
Sarah Bernhardt – „Toska”, pocztówka – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/
c9/Sarah_Bernhardt_-_La_Tosca.png (dostęp w dniu 22.07.2021)
Sarah Bernhardt w roli Florii Toski, 1887 r. – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/22/Bernhardt_as_Tosca_by_Nadar.jpg (dostęp w dniu 22.07.2021)
Str. 30
Olga Boznańska w swoim paryskim atelier, 1938 r. (fot. Biblioteka Polska w Paryżu) –  
http://www.pauart.pl/app/artwork? id=5795e7a60cf259a299dff267

Artystka i Stanisława Kraszewska Strzemboszowa w pracowni przy Vaugirard 114, źródło: 
Towarzystwo Historyczno-Literackie
Biblioteki Polskiej w Paryżu – http://www.pauart.pl/app/artwork? id=5795e62b0c-
f259a299dff245 dostęp na dzień 21.07.2021 r.
str. 44:
Dworek Tetmajera w Bronowicach (fot. 2011 M. Klag, MIK), https://commons.wiki-
media.org/wiki/File: DWOREK_W%C5%81ODZIMIERZA_TETMAJERA_W_KRAKOWIE, 
_fot._M._Klag_ (MIK, _2001)_ (3532251990).jpg (dostęp z dnia 26.07.21)
str. 180:
1.  Marian Mokwa z żoną Stefanią Łukowicz i teściem Maksymilianem Łukowiczem na tle 

„Ulicy w Damaszku”. Zdjęcie wykonane w domu artysty przed 1939 r.- Źródło: Wojciech 
Zmorzyński, Tureckie śluby Mariana Mokwy, katalog wystawy, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Gdańsk 2014, s.23

2.  Damaszek, 1913 (Zbiory rodziny artysty), Źródło: Wojciech Zmorzyński, Tureckie 
śluby Mariana Mokwy, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 
2014, s. 35
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