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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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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret mężczyzny, 1896 r.

olej, tektura, 24 × 18,5 cm
sygn. (wyryta) p. g.: „J.Malczewski/96”

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 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.

„O ile modelki w ciągu wielu lat dojrzałej twórczości Mal-
czewskiego cyklicznie się zmieniały pod względem urody, to 
w wypadku modeli męskich, w jakiś sposób bliskich malarzo-
wi, 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 intelektualna Jacka Malczewskiego”,  
Lublin 2008, s. 763-764)
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Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Studium

olej, płótno naklejone na tekturę, 
31 × 21,5 cm w świetle oprawy
sygn. p. śr.: „TAxentowicz”
na odwrocie nalepka z wystawy pośmiert-
nej artysty z TPSP w Krakowie z 1939 
roku z tytułem pracy i numerem „241”

Pochodzenie:
– Kolekcja Tadeusza Tabeau 

Wystawiany:
–  „Teodor Axentowicz, wystawa 

pośmiertna”, Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, 30 grudnia 
1938 – 2 lutego 1939

Opisany:
–  „Teodor Axentowicz 1859-1938, katalog 

wystawy pośmiertnej, Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
30 grudnia 1938 – 2 lutego 1939, 
s. 19, poz. 241 

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 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.

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o sub-
telnej harmonii barw pastelowych. Karta wielka w historii 
sztuki polskiej. (...) Głowa kobieca – to specjalność mistrza 
Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu 
krakowskiego. (...) Powiewnie rzucana kreska pastelowa 
Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co piękne i charakte-
rystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze 
między postacią, a patrzącym na nią widzem zawieszała jakby 
eteryczny woal sentymentu.”

M. Janoszanka, „Wspomnienie o Axentowiczu”, w: „Kultura. Tygodnik literacki,  
artystyczny i społeczny” 1938, nr 37, s. 7
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Tamara Łempicka 
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca, 
Meksyk)

Kobieta z mandoliną, ok. 1933 r.

akwatinta, papier, 56,5 × 36 cm  
(kompozycja), 64 × 42 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i opisany ołówkiem l. d.:  
„72/100 T. de Łempicka”

cena wywoławcza: 68 000 zł •
estymacja: 130 000 – 160 000 zł

Wybitna artystka polskiego pochodzenia, jedna z najznamienitszych przedstawicielek 
malarstwa Art Déco. Pochodziła z zamożnej rodziny – jej ojcem był Borys Gurwik-Gorski, 
rosyjski Żyd, a matką Malwina z domu Dekler. Jako kilkuletnia dziewczynka Tamara była 
wychowywana przez matkę i dziadków Deklerów. Mieszkała wtedy w Warszawie i obracała 
się w doborowym towarzystwie – jej dziadowie przyjaźnili się między innymi z Ignacym 
Janem Paderewskim i Arturem Rubinsteinem. Podróżowała, między innymi do Włoch, 
gdzie podziwiała malarstwo renesansowych mistrzów, co stało się przyczynkiem do jej 
późniejszej kariery malarskiej. W 1911 roku artystka wyjechała do Petersburga, gdzie 
zamieszkała u swoich krewnych Stefy i Maurycego Stiferów. Tutaj Tamara żywo uczestniczyła 
w życiu kulturalnym i towarzyskim. Zaczęła uczęszczać do Akademii Sztuk Pięknych na 
kursy rysunku. Tutaj też poznała swojego przyszłego męża, młodego prawnika – Tadeusza 
Łempickiego. Ślub odbył się w 1916 roku i też w tym samym roku na świecie młodzi 
małżonkowie powitali na świecie swoją córkę Marię Krystynę, nazywaną Kizette. W czasie 
rewolucji w 1917 roku Tadeusz został aresztowany przez bolszewików. Tamara z pomocą 
szwedzkiego konsula uwolniła męża, a następnie razem wyjechali kolejno do Kopenhagi, 
Londynu i w końcu do Paryża, gdzie rodzina Łempickich znalazła bezpieczne schronienie. 
Tutaj artystka podjęła studia artystyczne w Académie de la Grande Chaumiere i w Académie 
Ranson u Maurice’a Denisa i Andre Lothe’a, który miał największy wpływ na twórczość 
artystki. Łempicka w swojej twórczości malowała przede wszystkim akty, portrety znanych 
osobistości ze świata arystokracji, kultury, martwe natury, wnętrza. Jej obrazy odznaczały 
się ukazaniem prezentowanych postaci, obiektów w charakterystycznym, ciasnym kadrze. 
Artystka wypracowała swój indywidualny język artystyczny, łączący ówczesny styl artystyczny 
z klasycznymi tradycjami malarstwa akademickiego. Jej obrazy to swoista symfonia. Artystka 
tworząc w postkubistycznej stylistyce swoje kompozycje budowała poprzez wykorzystanie 
uproszczonych, bryłowatych form odznaczających się dokładnym rysunkiem i nasyconej, 
czystej, jarzącej się palecie barw, nadając swym modelem niemalże posągowego charakteru. 
Bohaterami jej obrazów najczęściej stawały się silne, niezależne pełne erotyzmu kobiety, 
świadome swej siły, urody. Jej obrazy zyskiwały coraz to większą popularność, głównie 
wśród towarzystwa z wyższych kręgów. Ale nie tylko ze względu na swoją twórczość Tamara 
zyskiwała uwagę wśród szerszej publiczności. Stała się symbolem kobiety wyzwolonej, znanej 
z bogatego życia towarzyskiego. Swoje prace artystka wystawiała we Francji, Włoszech, Polsce, 
a także i w Stanach Zjednoczonych, dokąd pod koniec lata 30-tych Tamamra wyjechała ze 
swoim drugim mężem baronem Roulem Kuffner`em. Tam też w dalszym ciągu była cenioną 
i rozchwytywaną malarką, uwieczniającą postaci ze świata Hollywoodu, elit towarzyskich 
i finansowych. Z czasem w sztuce nastąpił zwrot ku abstrakcji i surrealizmu i choć artystka 
próbowała swych sił w tych stylistykach nie zyskiwała tak wielkiej uwagi i poklasku jak we 
wcześniejszych latach.

„Portrety, martwe natury i akty Łempickiej są doskonałą realizacją stylu Art Deco: podpo-
rządkowany mu jest zarówno typ, strój, fryzura i sposób upozowania modela, jak wszystkie 
rekwizyty tła i wreszcie sam warsztat malarki. Postkubistyczna stylizacja: podkreślanie 
rysunkiem i światłem trójwymiarowości i twardości form, ostrość koloru, gładkość metalicz-
nych, lśniących powierzchni, monumentalizacja, manieryczność ujęć i emalierska precyzja 
wykończenia składają się na styl Łempickiej idealnie wpisany w estetykę lat dwudziestych.”

A. Morawińska, „Tamara Łempicka 1927”, w: „Dialog” 1991, t. 26, nr 5–6
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Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci, lata 30-te XX w.  

olej, płótno, 27 × 36 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil/ (193(nieczy-
telnie) Hofman)”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 30 000 – 45 000 zł

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

„Willa przy ulicy Spadzistej 16 przypomina w ciągu dnia przedszkole. Pełna jest dzieci 
w różnym wieku i różnych zabawek. W ogrodzie np. czynna jest piaskownica, huśtawki, 
drabinki. Malarz nie ma w tym czasie dorosłych modeli tylko dzieci” (B. Czajkowski, „Portret 
z pamięci”, Wrocław 1971 r., s. 134.). Życie codzienne w domu Hofmanów opisał Sztau-
dynger w „Tęczy”: „Czy zastaliśmy państwo w domu? Tak, państwo są w domu, proszę do 
ogrodu [...]. Nim dobiliśmy do pana Wlastimila, którego olśniewająco biała i prześlicznie 
wyprasowana koszula oraz olbrzymi kapelusz z daleka widać, uderza nas osobliwa tyraljerka. 
W piasku środkowego tarasu kwitną w grupach po dwie, trzy osóbki różnorako ubrane 
dziewczęta i chłopaki. Płowowłose i modrookie, czarnowłose i piwnookie, czyste, a częściej 
umorusane bractwo, w miłej towarzyskiej pogwarce ledwie okiem rzuciwszy na przybysza, 
a już powraca do babek z piasku. [...] Oto dzieci z najbliższego sąsiedztwa Hofmana, dzieci tak 
zwanych „elementów” podmiejskich. Mordy częstokroć odrapane, włosy jak badyle, ale jeszcze 
z owym czarodziejskim puszkiem młodości. Całe hordy dzieciaków siedzą w piasku, bawią 
się w krokieta [….]. Jeden dzieciak pozuje, reszta się bawi. [...]. Stajemy na najmniejszym 
tarasie. Hofman robi kilka kroków, przekłada pendzel do lewej ręki i wita nas uprzejmie. 
Model i obraz zdają się niecierpliwić. Pan Wlast odprawia chłopca: „Idź się pobawić chwilkę, 
zaraz cię zawołam, pozowałeś mi już dziesięć minut”. (B.Danielska, „W Szklarskiej Porębie, 
wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 2017, s. 105.)
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Józef Chełmoński 
(1849 Boczki – 1914 Kuklówka 
Zarzeczna)

Studium kobiet

ołówek, papier, 24,5 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
u dołu napis odręczny: „Autentyczność 
szkicu śp. Ojca mego Józefa Chełmońskie-
go/stwierdzam Jadwiga Chełmońska.”

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

Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku. Początkowo, w latach 1867–1871, 
kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz w prywatnej pracowni W. Gersona. 
W latach 1871–1874 przebywał w Monachium, uczęszczając krótko do tamtejszej Akademii, 
do pracowni A. Strähubera i H. Anschütza. W Monachium związał się z polską kolonią 
artystyczną, skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. W latach 1875–1887 przebywał 
w Paryżu, wystawiając na tamtejszych salonach; współpracował jako ilustrator z „Le Monde 
Illustré”. W międzyczasie podróżował do Włoch. W 1887 r. powrócił do Polski i zamieszkał 
w Warszawie, by w roku 1889 ostatecznie osiąść w Kuklówce. Kilkakrotnie wyjeżdżał na 
Litwę, Ukrainę i Polesie. Malował sceny rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. 
Oryginalność i egzotyka jego obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia. 
Kontakt z przyrodą, odnowiony po powrocie do kraju, wpłynął na odrodzenie twórczości 
artysty. Z tego okresu pochodzą nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione niekiedy motywem 
dzikiego ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą. Chełmoński wystawiał 
m.in. w TZSP, w Salonie Krywulta, ponadto w Krakowie, Lwowie, Berlinie, Wiedniu i Chicago, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

6
Daniel Chodowiecki 
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Postacie

ołówek, papier, 13 × 20,5 cm
sygn. u dołu: „D. Chodowiecki”

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Malarz, rysownik i grafik. Syn gdańskiego kupca zbożowego Gottfrieda Chodowieckiego 
i francusko-szwajcarskiej hugenotki Marii Henrietty Ayrer. Z początku Daniel miał iść w ślady 
swojego ojca i w przyszłości miał zajmować się kupiectwem. W wieku siedemnastu lat 
wyjechał do Belina, gdzie zamieszkał na wiele lat. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. 
W latach 1748/49 Daniel uczył się u augsburskiego miedziorytnika Johanna Jacoba Haida  
(1704–1767). Początkowo zajmował się emalierstwem, a następnie swoje zainteresowanie 
przeniósł na malarstwo olejne. Popularność zdobył w kręgach mieszczańskich, które często 
stawało się głównym motywem w jego pracach. Chodowiecki uwieczniał również życie 
codzienne chłopów, sceny z żołnierzami, szlachtą. Przedstawienia te cieszyły się tak wielką 
popularnością, że artysta zaczął je powielać w pracach graficznych, które odznaczały się 
wysoką klasą. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które 
następnie wydał jako „Dziennik z podróży”. Od 1790 roku pełnił funkcję wicedyrektora, 
a od 1797 dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.
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Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 
1946 Wadowice)

Szkic śpiącego 
psa

ołówek, tusz, papier, 
21 x 29,5 cm

Proweniencja: 
Zbiory rodziny 
artysty

Rysunek stanowi 
jeden ze szkiców 
przygotowawczych do 
obrazu olejnego „Św. 
Hubert”, namalowa-
nego przez Mehoffera 
podczas jednej z wizyt 
w Lubieniu koło Piotr-
kowa Trybunalskiego 
w latach 1941-1943. 
Artysta w tym czasie 
projektował poli-
chromię do kościoła 
parafialnego.

cena wywoławcza: 
2 400 zł
estymacja:  
3 000 – 5 000 zł

7
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 
1946 Wadowice)

Postać

ołówek, papier, 
26 × 46 cm
opisany p. d.: „obraz 
do (nieczytelnie) 
Paryż”

Proweniencja:
Zbiory rodziny 
artysty

cena wywoławcza: 
3 400 zł
estymacja:  
7 000 – 10 000 zł

9
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odpoczywający ułan

ołówek, papier, 27 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Jerzy Kossak”

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 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.

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył się malarstwa 
w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku wyjechał do Wiednia. Studia 
artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, 
Francji, Włoch. Duży sukces Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym 
konkursie na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie 
pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. 
Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był 
wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był 
znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również 
wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką użytkową. Tworzył 
w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Koń

akwarela, papier, 34,5 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „JK” (monogram wiązany)

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 45 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1869 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.

11
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z koniem

olej, płótno, 50,5 × 60 cm
sygn. p. d.: „Wojciech Kossak”

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Modlitwa na pustyni, 1954 r.

olej, tektura, 33 × 48 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy 
Kossak/1954/W.P.”

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

13
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Przy chacie

olej, sklejka, 30 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak/193 
(6/8?)”
na odwrocie okrągła pieczątka z herbem 
Kos i napisem w otoku: „JERZY KOSSAK. 
Kraków. Pl. Kossaka 4” z wpisanym 
numerem „729”

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ucieczka przed wilkami, 1951 r.

olej, tektura, 35,5 × 51 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1951”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

15
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Powrót

olej, tektura, 34,5 × 49 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak/1940 r.”
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: 17 000 zł •
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

2322 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



16
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret Żyda, 1880 r.

ołówek, papier, 62 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „Stachiewicz/80 R”

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

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

17
Zofia Atteslander 
(1874 Luborzyce – po 1928)

Portret kobiety, 1914 r.

pastel, papier, 68 × 56 cm
sygn. i dat. p. d.: „Zo. Atteslander/1914.”

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 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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Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W saloniku

olej, tektura, 24 × 33 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „B. RYCHTER-JANOWSKA”

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

Częsty motyw malowanych przez Rychter-Janowską „interieurów” stanowiły kobiety siedzące 
przy stoliku do robótek, który był w każdym dworze. Przy takim stoliku panny dworskie 
wykonywały piękne haftowane obrusy, serwety, koronkowe narzuty, wyprawki dla nowo-
narodzonego dziecka, antependium i ornaty do miejscowego kościoła oraz różnego rodzaju 
robótki z przeznaczeniem na okolicznościowe prezenty urodzinowe i gwiazdkowe. Tak 
zwane „robótki” były swoistym przejawem „zadomowienia”. W przewidzianej części siedziby, 
przy stosownym meblu panny dworskie wykonywały „robótki”, które zaświadczały o ich 
sprawności manualnej, poczuciu ładu oraz pracowitości. W wydanym w 1888 roku przez 
Paulinę Szumlańską Gniazdku rodzinnym składnie i ładnie urządzonym zaleca się ustawić 
w sypialni „przy oknie stoliczek do roboty z wygodnym fotelem”, a w pokoju panieńskim 
„stolik do roboty winien stać przed małą kozetką”. (B. Podgórski, „W poszukiwaniu piękna. 
Bronisława Rychter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015, s. 33–35)

19
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Na tarasie

gwasz, papier, 9 × 13 cm  
w passe-partout
sygn. p. d.: „B. RYCHTER-JANOWSKA”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Cerkiewka między drzewami, 
1924 r.

akwarela, gwasz, tektura, 61 × 87 cm
sygn. i dat. l. d.: „Sich/924”

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

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej Akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m.in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.

21
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Huculi karpaccy, 1922 r.

olej, gwasz, pastel, tektura, 60,5 × 79 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Sich 922”

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

„Kiedy niespełna rok temu młody ów wychowanek Akademii tutejszej [...] urządził wy-
stawę studyów i szkiców przywiezionych z Huculszczyzny, zwróciła ona od razu uwagę 
powszechną temperamentem malarskim energicznym, siłą konturu i kolorystyki przechodzącą 
gdzieniegdzie aż w brutalność, świetną obserwacją i niepospolitą intuicją dozwalającą 
wczuwać się w dusze tego nowoodkrytego dla malarstwa świata. Zwróciły te obrazy na siebie 
uwagę także na wystawach obcych, stanowiły jeden z punktów atrakcyjnych na wystawie 
wiedeńskiego Hagenbundu, konkurującego skutecznie z Secesją, do Sichulskiego przyległa 
etykieta Hucuła. A jednak dusza to szersza, bogatsza i niejednej potrzebuje ona formy, by 
się wypowiedzieć. Dusza prawdziwie nowoczesna, w której drga nuta poezji smutnej, nieraz 
brutalizowanej, prawdziwie wielkomiejskiej (…). Silną, bogata indywidualnością artystyczną 
jest Kaz. Sichulski, i nazwisko jego trzeba sobie zapamiętać.”

J. Kanciasty, Życie i sztuka, „Tygodnik Ilustrowany”, 1906, nr 8, s. 156.
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Święty Wojciech, 1887 r.

akwarela, papier, 28 × 21 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „WG 1887”

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po 
dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. 
Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył 
w polskim życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się 
m.in.: Józef Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą 
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego 
należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon 
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała 
mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów 
to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.

„W malarstwie religijnym Gerson szukał najwłaściwszych 
rozwiązań pozwalających na pogodzenie charakterystycznego 
dla sztuki 2 poł. XIX wieku realizmu z właściwym dla sztuki 
religijnej symbolizmem i mistycyzmem.” 

E. Charazińska, „Malarstwo religijne” [w:] „Wojciech Gerson 1831–1901.  
Katalog wystawy monograficznej”, Warszawa 1978, s. 22.

W swojej twórczości Gerson nie stronił od tematów religijnych, podejmując się niejedno-
krotnie realizacji przeznaczonych do wystroju wnętrz kościołów. Malował polichromie oraz 
przedstawienia świętych do ołtarzy. W katalogu prac, który artysta sporządził, wymienionych 
jest około 150 obrazów o tematyce sakralnej (E. Charazińska, „Malarstwo religijne” [w:] 
„Wojciech Gerson 1831–1901. Katalog wystawy monograficznej”, Warszawa 1978, s. 17.). 
Gerson stał również na czele artystycznego kierownictwa „Spółki Artystycznej Malarzy, 
Rzeźbiarzy i Budowniczych”, której przyświecał cel podniesienia poziomu sztuki sakralnej 
głównie w prowincjonalnych parafiach (tamże, s. 18). Wśród tematów hagiograficznych 
artysta przedstawiał również swojego imiennika, biskupa i męczennika św. Wojciecha. 
Egzemplifikacjami mogą być przedstawienia olejne do ołtarzy w kościołach p.w. św. Wojciecha 
w Kościelcu i Wiązowni. Oferowana w katalogu praca jest pięknym przykładem realizacji 
tego tematu w technice akwareli. Konwencja w jakiej został św. Wojciech przedstawiony 
odpowiada przemianom malarskim jakie zaszły w twórczości artysty w ostatnich dwóch 
dekadach jego życia. Kompozycje z lat 1850-1880 przeważnie utrzymane były w ciemnej 
i zawężonej palecie barwnej, podczas gdy w późniejszym okresie nastąpiło stopniowe 
rozjaśnienie kolorystyki i rozszerzenie gamy barwnej (tamże, s. 22).  

30 sopocki dom aukcyjny



23
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret mężczyzny

pastel, tektura, 48 × 33 w świetle ramy
sygn. p. śr.: „T.Axentowicz”

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000 zł

24
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny, lata 1910–15

olej, płótno, 55,5 × 68,5 cm
sygn. l. śr.: „W.Hofmann”

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, tektura, 24 × 44 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „AKarpiński”

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbego 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 Akademie Willi oraz w 1922 r. w Akademie 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.

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

A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928

„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.

26
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Kwiaty

olej, tektura, 66,5 × 46 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „EErb”

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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27
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Sanie przed chatą

olej, płótno, 50,5 × 80 cm
sygn. p. d.: „Cz. Wasilewski”

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

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

28
Antoni Trzeszczkowski
(1902 Warszawa – 1974 tamże)

Targ w galicyjskim miasteczku

olej, płótno, 56 × 73 cm
sygn. p. d.: „Trzeszczkowski”
na odwrocie napis: „A. Trzeszczkowski”

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

Malarz batalista, działający w Częstochowie, a później w Warszawie. W młodości walczył 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., co miało znaczący wpływ na tematykę jego 
twórczości. Był twórcą licznych obrazów o treści batalistycznej, jego dzieła przedstawiają 
zwycięskie bitwy polskiego oręża, sceny konne, walkę husarii i ułanów. Duża wagę przykładał 
do studiów nad mundurem i wyposażeniem wojskowym, którego był znawcą. Stosował różne 
techniki malarskie, często akwarele, ale część stanowią też dzieła malowane farbą olejną na 
tekturze. Zajmował się także ilustracją. Prace artysty znajdują się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie oraz Arsenale we Wrocławiu.
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29
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, tektura, 51 × 72,5 cm
sygn. p. d.: „E.Erb”
na mosiężnej tabliczce dedykacja: Towrzy-
szowi Ministrowi/inż.. J.Mitrędze/w 45-tą 
rocznicę Urodzin/Członkowie Kolegium 
MGiF/Katowice 21.IV.1962

Pochodzenie:
Kolekcja Jana Mitręgi (1917 -2007), 
minister górnictwa i energetyki w latach 
1959–1974, wiceprezes Rady Ministrów 
w latach 1970–1975. Ambasador PRL 
w Czechosłowacji od 1975 do 1982. 
Poseł na Sejm PRL III, IV, V i VI kadencji. 
Budowniczy Polski Ludowej.

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

38 sopocki dom aukcyjny



30
Stanisław Ludwik de Laveaux
(1868 Jaronowice k. Jędrzejowa – 1894 
Paryż)

Ogrodnik, 1889 r.

gwasz, papier, 19 × 13 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „L. De Laveaux”

Praca jest jedną z ośmiu ilustracji do 
książki dla dzieci „Iskierki – krótkie 
powiastki i bajeczki dla młodszej dziatwy” 
(Kraków 1890) autorstwa Marii Julii 
Zaleskiej.

Wystawiany:
– „Mus mnie woła Ludwik de Laveaux 
(1868–1894)”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie – Kamienica Szołayskich, 
grudzień 2005- luty 2006

Reprodukowany:
– „Mus mnie woła Ludwik de Laveaux 
(1868–1894)”, katalog wystawy, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005, il. 
51b, s. 81

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

Jego rodzina przybyła do Polski z Francji w XVIII w. W latach 1884–1890 studiował w Kra-
kowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w pracowniach Jana Matejki i Józefa Mehoffera. Utrzymywał 
tam bliskie kontakty z wieloma artystami, m.in. z Tetmajerem, Wodzinowskim, Wyspiańskim 
i Żelechowskim. Przez dwa lata pobierał również naukę malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium u Otto Seitza. W Bawarii poznał się z Aleksandrem Gierymskim, z którym 
znajomość kontynuował również podczas pobytu w Paryżu, a który bardzo wpłynął na 
twórczość de Laveaux.
 Po powrocie z Niemiec do Krakowa, wraz z przyjaciółmi malarzami, jeździł na ple-
nery w Tatry i do Zakopanego oraz do podkrakowskich Bronowic (Stanisław Wyspiański 
sportretował Ludwika de Laveaux w swoim „Weselu” jako Widmo). Wczesne jego dzieła 
wyrosły z modernistycznych „chłopomańskich” tendencji Młodej Polski. Z końcem 1889 
roku wyjechał na stałe do Paryża, skąd kilkakrotnie przyjeżdżał do kraju. W 1891 roku 
podróżował po Bretanii. Później wyjeżdżał również do Anglii – Londynu i Oxfordu. Znany 
był z pracowitości i gorączkowego wręcz pośpiechu twórczego. W swoich pracach korzystał 
z różny środków wyrazu i styli: realizmu, impresjonizmu, ekspresjonizmu czy symbolizmu. 
Przedstawiał zarówno sceny rodzajowe, pejzaże z małopolskich i bretońskich plenerów, 
nokturny i weduty paryskie, portrety i kompozycje symboliczne. 

31
Stanisław Ludwik de Laveaux
(1868 Jaronowice k. Jędrzejowa – 
1894 Paryż)

Mała malarka (Dziewczynka 
w pracowni malarza), 1889 r.

gwasz, papier, 19 × 13 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: „L. De Laveaux”

Praca jest jedną z ośmiu ilustracji do 
książki dla dzieci „Iskierki – krótkie 
powiastki i bajeczki dla młodszej dziatwy” 
(Kraków 1890) autorstwa Marii Julii 
Zaleskiej.

Wystawiany:
– „Mus mnie woła Ludwik de Laveaux 
(1868–1894)”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie – Kamienica Szołayskich, 
grudzień 2005- luty 2006

Reprodukowany:
– „Mus mnie woła Ludwik de Laveaux 
(1868–1894)”, katalog wystawy, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2005,  
il. 51d, s. 82

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 10 000 zł
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32
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Krynica Zdrój

akwarela, papier, 23 × 29 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie pieczęcie autorskie: „Pamiąt-
ka z Krynicy/Nikifor Artysta Malarz” oraz 
„NIKIFOR ARTYSTA |KRYNICA- WIEŚ”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

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

33
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

Dworek w Krynicy, lata 40-te XX w.

akwarela, papier, 27,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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35
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święci

kredka, ołówek, tektura, 11 × 21 cm
opis. kredką i ołówkiem u dołu: „NA IHS 
SARKPAX”

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

34
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Miasteczko

akwarela, papier, 22,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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36
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Konie

akwarela, papier, 21,5 × 34,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „KKossak”

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

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

38
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

W lesie

akwarela, papier, 
15,5 × 30,5 cm 
w świetle oprawy

sygn. l. d.:  
„A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 
1 900 zł

estymacja:  
2 500 – 3 500 zł

37
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Na targ

akwarela, papier, 
15,5 × 30,5 cm 
w świetle oprawy

sygn. l. d.:  
„A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 
1 900 zł

estymacja:  
2 500 – 3 500 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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39
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Przed burzą, 1895 r.

akwarela, papier, 31,5 × 24 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „F. Kos 95”

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

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.

41
Franciszek Kostrzewski

(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Latający kapelusz

tusz lawowany, papier, 20,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: „FKos.”

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

40
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Mężczyzna w ukwieconym 
kapeluszu

akwarela, papier, 20,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „FK”/(...) słabo czytelne

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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42
Kazimierz Pułaski
(1861–1947)

Oficer na koniu, 1893 r.

olej, płótno, 72,5 × 58 cm
sygn. p. d.: „K. von Pułaski/München 93”

cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował architekturę na politechnice w Rydze, następnie służył w wojsku. Edukację 
kontynuował w 1894 studiując malarstwo w Monachium, później przez kilka lat mieszkał 
w Berlinie, gdzie miał wspólną pracownię ze swoim kuzynem Wojciechem Kossakiem. 
Wraz z Fałatem, Wywiórskim oraz Stanisławskim pomagał mu w malowaniu panoramy 
„Berezyna”. W latach 1900–1901, tym razem w Warszawie pracował wraz Kossakiem przy 
„Bitwie pod piramidami”. W latach późniejszych nadal współpracował ze swoim bratem 
ciotecznym i często podmalowywał tła do jego obrazów. Współpraca ta trwała do wybuchu 
II wojny światowej. Na początku 1941 r. przeniósł się do Krakowa. We własnej twórczości 
nawiązywał do tradycji rodzinnych malując głównie sceny batalistyczne, m.in. Huzarów, 
Szaserów, Kirasjerów, Rekonesanse, Pikiety czy Potyczki. Samodzielna działalność artystyczna 
obejmowała malarstwo portretowe, rodzajowe sceny z polowań, wizerunki koni oraz studia 
pejzażowe. Od 1927 r. był członkiem warszawskiego TZSP gdzie często wystawiał. Swoje 
prace pokazywał również w Salonie Krywulta, we Lwowie, w Poznaniu, w Wilnie, w Kijowie 
oraz w Petersburgu.

43
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęg

olej, tektura, 32 × 42 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł
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45
Konstanty 

Szewczenko
(1910 Warszawa – 

1991 tamże)

U wodopoju

olej, deska, 40 × 50 cm
sygn. l. d.: „K.Szewczen-

ko”

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
estymacja: 

3 000 – 4 000 zł

44
Konstanty 
Szewczenko
(1910 Warszawa – 
1991 tamże)

Zaloty

olej, płyta, 40 × 50 cm
sygn. l. d.: „K.Szewczen-
ko”

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

W latach 1927-1928 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie. Następnie w latach 1928–1932 kontynuował naukę w warszawskiej 
ASP u Felicjana Kowarskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe i portrety. Zajmował się również 
scenografią: w latach 1934–35 współpracował z Teatrem Rozmaitości. Współpracował z wydawnictwem „Atlas” we Lwowie, z „Kurierem Porannym”. 
Jest autorem portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego. Swoje prace prezentował na wystawach krajowych i zagranicznych. 

47
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin

olej, płótno, 27 × 18,5 cm
sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

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

46
Konstanty Szewczenko

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Arab

olej, płyta, 48 × 33 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: „K.Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 400 – 4 000 zł
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48
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Pożegnanie

olej, płyta, 16 × 22 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Jahl”

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

Studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie. W Paryżu uczył się malować, 
w Hiszpanii pobierał nauki u Józefa Pankiewicza (od ok. 1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale 
często jeździł do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf 
Teatru Odeon w Madrycie. Związany ze środowiskiem École de Paris – był zaprzyjaźniony 
m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Melą Muter – wystawiał na paryskich Salonach, a także 
w Madrycie, Rzymie, Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka 
ukształtowała się w kręgu wpływów Pankiewicza, środowiska École de Paris oraz fascynacji 
barokowym malarstwem hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El Greca. Duży zbiór prac artysty 
zaginął w Paryżu w czasie wojny.

49
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Jerozolima. Grób Pański

olej, deska, 30 × 24,5 cm
sygn. i opis. l. d.: „Wlastimil/Hofman/
Jerozolima”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

5554 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



52
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Henryk Sienkiewicz

tusz, kalka, 14,5 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Z.S.”

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 3 000 – 7 000 zł

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

51
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret żołnierza, 1942 r.

tusz, papier, 27 × 22,5 cm
sygn. opis. i dat. l. d.: „17/X WH 1942/
Jerozolima”
na odwrocie autorski napis ołówkiem: 
„Jerozolima/WH”

Do pracy dołączone potwierdzenie auten-
tyczności z 2019 r. Wacława Jędrzejczaka 
(1928–2020), wieloletniego przyjaciela 
Wlastimila i jego spadkobiercy w Szklarskiej 
Porębie. Przez ponad 50 lat Jędrzejczak 
prowadził muzeum artysty w jego domu we 
Wlastimilówce.

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

50
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Górski pejzaż

ołówek, akwarela, papier, 15 × 19,5 cm
sygn. p. d.: „WH”
na odwrocie szkic

Do pracy dołączone potwierdzenie auten-
tyczności z 2019 r. Wacława Jędrzejczaka 
(1928–2020), wieloletniego przyjaciela 
Wlastimila i jego spadkobiercy w Szklarskiej 
Porębie. Przez ponad 50 lat Jędrzejczak 
prowadził muzeum artysty w jego domu we 
Wlastimilówce.

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 500 – 6 500 zł

5756 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



53
Juliusz Słabiak
(1917 Sosnowiec – 1973 Kraków)

Nad brzegiem rzeki

olej, tektura, 40 × 50 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Juliusz Słabiak”

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

Malarz krakowski. Nauki malarstwa pobierał u Wojciecha Kossaka. Najczęściej tworzył 
w technice oleju, czasem też akwareli. W swej twórczości malował przede wszystkim urokliwe 
scenki rodzajowe rozgrywające się w podkrakowskich wsiach.

54
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 r. Grudziądz)

Konie

olej, płótno, 65,5 × 100 cm
sygn. p. d.: „Z. Aniszewski”

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Nauki malarstwa pobierał u prof. Jerzego Feldmana. Swoje prace tworzy w technice oleju 
oraz akwareli. Fascynował się końmi, stąd też tak wiele ich przedstawień w jego twórczości. 
Artysta wirtuozersko potrafi w swych kompozycjach oddać niezwykłe piękno, grację, a także 
siłę tych zwierząt. Malował również polskie dwory ziemiańskie oraz scenki rodzajowe. 
Nazwano go „gdańskim Kossakiem”. Jego prace można oglądać w Polsce oraz w zbiorach 
prywatnych niemal na całym świecie, m.in. w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Ameryce Południowej czy Japonii.

5958 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



55
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Pejzaż z chatą

akwarela, gwasz, papier, 32,5 × 46 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Juliusz Holzmüller”

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

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

56
Wiktor Zin
(1925 Hrubieszów – 2007 Rzeszów)

Chata, 1967 r.

tusz, papier, 24 × 33 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. u góry: „WZin/3 VII.67”
u góry dedykacja autorska: „Na pamiątkę 
Dzieciom kolonii Warszawskich Zakładów 
Telewizyjnych – Białe Jeziorki”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 5 000 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.

6160 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



57
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Pieszczoty

tusz, papier, 28,5 × 20 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: „AU”

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

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 w warszawskiej ASP w pracowni 
Karola Tichego.  W swej twórczości przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową 
(m. in. do powieści Bolesława Prusa oraz Lwa Tołstoja) a także scenografią filmową i teatralną. 
Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem, piórkiem, gwaszem oraz 
akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską. Najczęściej stosował 
technikę akwareli, gwaszu i tempery. 

58
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Erotyk 

tusz, papier, 27,5 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: „AU”

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

6362 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



60
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 
1971 Katowice)

Nad rzeką

akwarela, papier, 
34,5 × 49 cm  
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.:  
„S.Gibiński”

cena wywoławcza: 
2 200 zł •
estymacja:  
3 500 – 5 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1908 roku w ASP w Krakowie, pod kierunkiem Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego. Artysta pracował 
przede wszystkim w technice akwareli, która posługiwał się po mistrzowsku. Motywy jakie pojawiały się w jego twórczości, to pełne swojskiego 
klimatu sceny rodzajowe, ukazujące m.in. rybaków podczas połowu, myśliwych na łowach, czy ludzi zmierzających w kierunku kościoła. 
Z wielkim upodobaniem umiejscawiał owe sceny w zimowej scenerii. Gibiński przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje 
obrazy wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na wystawie grupy Niezależnych.

62
Mieczysław 

Korwin-
Piotrowski

(1869 Kamieniec 
Podolski – 1930 

Lwów)

Chata, 1905 r.

olej, płótno, tektura, 
34 × 49 cm

sygn. i dat. p. d.: 
„M.K.Piotrow-

ski/1905”

cena wywoławcza: 
5 500 zł

estymacja:  
6 500 – 9 000 zł

61
Edward Bryk

(1923 Poznań – 
1991 Kraków)

Chata w zimie

olej, płótno, 
40,5 × 60,5 cm

sygn. p. d.: „E.Bryk”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
1 900 zł

estymacja:  
2 500 – 3 000 zł

Malarstwem, które było jego największą pasją zajmował się obok pracy jako lekarz okulista i profesor na Akademii Medycznej w Krakowie. 
Studiował artystyczne podjął u Jerzego Fedkowicza, malarza kolorysty, dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora krakowskiej ASP oraz 
u Alfreda Terleckiego. W swojej twórczości skupiał się głównie na przedstawieniach natury, poddanej kolorystycznej interpretacji.

W latach 1891–93 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach F. Cynka i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował 
w prywatnej szkole malarstwa i rysunku w Monachium. Po studiach osiadł we Lwowie. Związany był również z Kijowem, gdzie prawdopodobnie 
zajmował się pracą pedagogiczną. Wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP, a także we Lwowie, Kijowie i Tarnopolu. W roku 1917 w Kijowie 
odbył się indywidualny pokaz twórczości artysty. Tematem większości jego prac były pejzaże, choć także malował sceny rodzajowe, często 
związane z życiem na wsi, widoki miast oraz martwe natury z kwiatami, charakteryzujące się oddaniem nawet najmniejszych szczegółów.

59
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 
Podolski – 1980 
Milanówek 
k. Warszawy)

Pejzaż 
z kapliczką

olej, płyta, 
33,5 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „WIKTOR 
KORECKI”

cena wywoławcza: 
4 200 zł •
estymacja: 
6 000 – 8 000 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniosł się z rodzinnego 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 Milanowku. 
Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

6564 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



64
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Dziewczyna

olej, tektura, 47,5 × 68 w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „W.Wodzinowski/190 
(nieczytelnie) ”

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

63
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Podszepty

olej, tektura, 68 × 95 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „W.Wodzinowski”

cena wywoławcza: 9 500 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 podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.

6766 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



65
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

W ogrodzie Karmelitów, 1945 r.

olej, płyta, 47,5 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: „Alfred Terlecki 1945”
na odwrocie odręczny napis: „W ogrodzie 
Karmelitów”/Janeczce w dniu imienin/
ofiarował Terlecki/Kraków 24.6. 1945”

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

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

66
Carl Rathjen
(1855–1919)

Las

olej, płótno, 58,5 × 78,5 cm
sygn. p. d.: „Carl Rathjen”
na odwrocie szkic łąki

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Początkowo Rathjen na prośbę ojca, szkolił się na handlarza dywanami w Londynie. Tam 
wykonał szkice próbek dywanów. Po śmierci ojca w 1873 powrócił do Niemiec. W latach 
1874–1876 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie pod kierunkiem 
profesorów Müllera i Lauensteina. W latach 1876 – 1880 uczył się u Carla Ludwiga 
w Stuttgarcie. W latach 1879/1880 przeniósł się do Berlina i został członkiem Berlińskiego 
Związku Artystów. Odbywał liczne podróże studyjne na Pomorze oraz do Prus Wschodnich, 
Tyrolu i Włoch. Przejściowo działał w kolonii artystów w Ahrenshoop. Wystawiał prace na 
Wielkiej Berlińskiej Wystawie Sztuki w 1892 r. W czasie I wojny światowej pełnił różne 
funkcje w słynnym stowarzyszeniu artystów Altona, którego był członkiem-założycielem.

6968 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



67
Adolf van der Venne
(1828 Wiedeń – 1911 Schweifurt)

Kotlarz na puszcie

olej, płótno, 68 × 88 cm

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

Artysta austriacki, znany przede wszystkim jako malarz koni i scen rodzajowych. Pochodził 
z rodziny emigrantów holendersvkich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. 
Swoją twórczość prezentował głównie na wystawach austriackiego Kunstvereinu. W latach 
późniejszych wyjechał do Monachium, gdzie również brał aktywny udział w życiu artystycz-
nym. Jego prace znajdują się w wielu muzeach na całym świecie.

70 sopocki dom aukcyjny



68
Antoni Waśkowski
(1885 Kraków – 1966 tamże)

Portret kobiety

pastel, papier, 78 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Ant Waśk”

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

Malarz, poeta i dramatopisarz, dziennikarz i krytyk sztuki. Pierwsze lekcje rysunku pobierał 
u swojego brata ciotecznego Stanisława Wyspiańskiego. W latach 1906–12 studiował 
w pracowniach jego i Teodora Axentowicza na krakowskiej ASP. Ukończył również polonistykę 
i historię sztuki na UJ. W latach 1913–1917 był pracownikiem Muzeum Narodowego 
w Krakowie. Piastował funkcje sekretarza Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz 
redaktora roczników wydawanych przez Towarzystwo, członka, sekretarza i jednego 
z współzałożycieli Związku Literatów Polskich w Krakowie oraz członka Związku Polskich 
Artystów Plastyków. W swojej twórczości Waśkowski skupiał się głównie na malarstwie 
portretowym, wykonywanym pastelami, a także pejzażowym i martwej naturze. Nawet po 
1945 roku jako jeden z niewielu jeżeli nie ostatni, nadal tworzył w duchu Młodej Polski 
i pozostał wierny tradycji artystycznej swojego krewnego Stanisław Wyspiańskiego. Miał 
szereg wystaw indywidualnych w TPSP w Krakowie (1906, 1939, 1946, 1949) oraz 
w Warszawskiej Zachęcie (1939). Brał również udział w wystawach zbiorowych m in. 
w Salonie Jesiennym (1949) i Salonie Wiosennym (1938) w Krakowie. W 1930 roku został 
laureatem Nagrody m. Krakowa.

69
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Portret kobiety

olej, płótno, 65,5 × 49 cm
sygn. p. g.: nieczytelnie (Pająkówna (?))

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

7372 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



70
Malarz nieokreślony 
(XVIII w.)

Scena rodzajowa

olej, deska, 78 × 61 cm 

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

71
Malarz nieokreślony 
(XVIII w.)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 66 × 52 cm

cena wywoławcza: 9 500  zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

7574 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



72
Michel Lenglard „Lensky”
(ur. 1953 Paryż)

Port

olej, płótno, 30 × 40 cm
sygn. l. d.: „Lensky”
na odwrocie sygn.: „Michel Lenglard/”Len-
sky”

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Studiował malarstwo na ASP w Warszawie. Wykłada na paryskiej Akademie D`art Paris-
-Itale. Artysta miał 36 indywidualnych wystaw; jest laureatem wielu medali i wyróżnień na 
wystawach na całym świecie, m.in. w Paryżu, Sztokholmie, Wenecji, Tokio. Jest Członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków, a także Związku Malarzy i Grafików Francuskich czy 
Europejskiej Federacji Sztuki Współczesnej. Prace artysty znajdują się też w zbiorach wielu 
muzeów, instytucji oraz kolekcji prywatnych.

73
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Brzeg

olej, sklejka, 41 × 51 cm

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

7776 sopocki dom aukcyjny aukcja jEsiEnna



74
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Portret kobiety

akwatinta, papier, 61 × 43,5 cm 
(kompozycja), 65,5 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: „Kisling”
opis. l. d. ołówkiem: „Eprouve d’ artiste”

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

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

75
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

litografia barwna, papier, 58,5 × 47 cm 
(kompozycja), 75 × 53,5 cm (arkusz)
l. d. ołówkiem: „H.C. R/25” oraz  
p. d.: owalny wycisk „ATELIER KISLING” 
i podpis ołówkiem: „Jean Kisling”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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77
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia

litografia barwna, papier, 59 × 45 cm 
(kompozycja), 75,5 × 55,5 cm (arkusz)
l. d. ołówkiem: „87/150” oraz p. d.: owalny 
wycisk „ATELIER KISLING” i podpis ołów-
kiem: „Jean Kisling”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 7 000 zł

76
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa

litografia barwna, papier, 54,5 × 46 cm 
(kompozycja), 71,5 × 54,5 cm (arkusz)
l. d. ołówkiem: „92/150” oraz p. d.: owalny 
wycisk „ATELIER KISLING” i podpis ołów-
kiem: „Jean Kisling”

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

79
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w berecie

litografia barwna, papier, 59,5 × 44,5 cm 
(kompozycja), 76 × 56 cm (arkusz) l. d. 

ołówkiem: „76/150” oraz p. d.: owalny wy-
cisk „ATELIER KISLING” i podpis ołówkiem: 

„Jean Kisling”

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

78
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

litografia barwna, papier, 58,5 × 47,5 cm 
(kompozycja), 76 × 55 cm (arkusz) l. d. 

ołówkiem: „76/150” oraz p. d.: owalny wy-
cisk „ATELIER KISLING” i podpis ołówkiem: 

„Jean Kisling”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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81
Stanisław 
Eleszkiewicz
(1900 Czutowo 
k. Połtawy – 1963 
Paryż)

Szkice

tusz, papier, 
20 × 27 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „S.E”

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

82
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Cyrk

olej, tektura, 16,5 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „S.E.”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

80
Stanisław 
Eleszkiewicz
(1900 Czutowo 
k. Połtawy – 1963 
Paryż)

Portret kobiety, 
1953 r.

pastel, papier,  
śr. 31,5 cm w świe-
tle oprawy
sygn. ołówkiem 
u dołu: „S.Eleszkie-
wicz/1953”
na odwrocie 
papierowa naklejka: 
„POSK Gallery 
Collection/Polish 
Social&Cultural As-
sociation/238–246 
King Street/London 
W6 ORF England”

cena wywoławcza: 
2 400 zł •
estymacja: 
3 500 – 4 500 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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83
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Martwa natura, 1923 r.

olej, papier, 50 × 36 cm
sygn. i dat. l. d.: „leop. gottlieb/1923”

Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna Dr. Haima Gamzu 
– dyrektora Muzeum Sztuki w Tel Awiwie 
(w latach 1947 – 1949 i następnie 
w 1962 – 1976)
– Atelier artysty

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

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

84
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Stare nabrzeże

olej, płótno, 64 × 76,5 cm
sygn. p. d.: „Kanelba”
opisany na odwrocie: „THE OLD WHARF/
by/KANELBA”, numer: „10”

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

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w Akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.
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85
Isaac Antcher
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Pejzaż

olej, płótno, 33 × 41 cm
sygn. l. d.: „Antcher”

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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

86
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Paryż. Pola Elizejskie, 1967 r.

olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. i dat. l. d.: „W. ZAKRZEWSKI 1967”
opisany na odwrocie: „W.ZAKRZEWSKI / 
1967 /8/ PARIS CHAMPS / ELYSEES  /50 
X 65”

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

Rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach 
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w Związku Radzieckim, 
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej. 
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP. 
Wiele podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze 
krajobrazy oraz widoki miast. Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył 
jednak przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych.
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88
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Koncert

miękki werniks, papier, 11 × 13 cm (wymiar 
kompozycji), 15 × 19,5 cm (wymiar 
arkusza),
Praca pochodzi z albumu „La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 
hors-texte par Eugéne Zak” wydanej w Pary-
żu w 1929 roku przez Galerie Zak.

Analogiczna praca opisana i reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 7, str. 221

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

87
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Wędrowiec

miękki werniks, papier, 15 × 9,5 cm 
(wymiar kompozycji), 18 × 13 cm (wymiar 
arkusza)

Praca pochodzi z albumu „La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 
hors-texte par Eugéne Zak” wydanej w Pary-
żu w 1929 roku przez Galerie Zak.

Analogiczna praca opisana i reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 1, str. 220

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

90
Władysław Jahl

(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Polonez, z teki „Chopin”, 1949 r.

akwaforta, papier, 22,5 × 19 cm  
(kompozycja)

sygn. ołówkiem p. d.: „Jahl”,  
opisany l. d.: „III/XV”

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

89
Władysław Jahl

(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Nimfy wodne, z teki „Chopin”, 
1949 r.

akwaforta, papier, 22,5 × 19 cm  
(kompozycja)

sygn. ołówkiem p. d.: „Jahl”,  
opisany l. d.: „III/XV”

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł
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91
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie

litografia barwna, papier, 40,5 × 30 cm 
(arkusz)
napis ołówkiem p. d.: „Leopold Gottlieb”

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

92
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Siedząca (praca dwustronna)

technika mieszana, papier, 56 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „l.gottlieb”

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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93
Ludwik Klimek 
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Akt z lustrem – Jestem piękna

pastel, papier, 64 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: L. KLIMEK

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

94
Ludwik Klimek 
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Lesya

pastel, papier, 48 × 64 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „L. KLIMEK”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 500 - 7 500 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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96
Anna Czartoryska 
(1887-1980)

Modlitwa

olej, tektura, 48,5 × 37,5 cm 
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: „Anna Czartoryska”
na odwrocie pieczęć autorska: „Anna 
CZARTORYSKA /Artysta plastyk / KRYNICA 
– ZDRÓJ”

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

95
Bogdan Trzepizur 
(ur. 1941 r.)

Ernest Miller Hemingway  
(1899-1961)

olej, tektura, 35 × 27 cm 
w świetle passe-parotut
sygn. l. d.: „BT”

cena wywoławcza: 1 400 zł 
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

98
Eugeniusz Gramatyka

(1905–1978)

Kwiaty

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: „Eug.Gramatyka”

opisany na odwrocie: „Eug. Gramatyka/
Poznań/ul. Polna 56B/3”

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

97
Bogusława Hrynkowska 

(XX w.)

Polne maki, 1978 r.  

olej, tektura, 40 × 30 cm 
sygn. i dat. p. d.: „B.Hrynkowska 1978”

na odwrocie nalepka z Biura Wystaw 
Artystycznych w Krakowie z opisem pracy

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 300 – 1 600 zł

W latach 1922–1926 studiował Malarstwo i Witraż w Pań-
stwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycz-
nego w Poznaniu pod kierunkiem Wiktora Gosienieckiego. 
Uczęszczał również prywatnie do pracowni Wojciecha Weissa 
w Krakowie. Zajmował się głównie malarstwem sztalugowym, 
tworząc pejzaże, martwe natury oraz kompozycje abstrakcyjne.
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99
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie na brzegu

akwarela, papier, 43 × 56 cm
sygn. l.d.: „H.Baranowski”

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

100
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

W porcie, lata 40-te XX w.

akwarela, gwasz, papier, 60 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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101
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Port

olej, płótno, 50 × 70,5 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

102
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad brzegiem

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

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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103
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Rewa

olej, płyta, 40,5 × 50 cm
sygn. p. d.: „H.Baranowski/REWA”
na odwrocie nalepka autorska z datą 
1975 (?)

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

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

104
Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Pejzaż z Bułgarią, 1958 r.

olej, tektura, 30 × 39 cm
sygn. i dat. l. d.: „E.Dzierzencki/Varna 
1958 r.”
na odwrocie nalepka autorska z tytułem 
pracy oraz nalepka z Biura Wystaw 
Artystycznych w Sopocie z 1960 r.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. 
Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie 
spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej 
Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł 
w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r. 
do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach 
marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy 
znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, Szwecji, 
Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą 
spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje 
doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw 
ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz 
w zróżnicowanej aurze.
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105
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Gdynia – Orłowo

olej, płyta, 48,5 × 33 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: „E. Dzierzencki”
na odwrocie nalepka autorska (maszynopis 
z adresem pracowni artysty) oraz nalepka 
z wystawy monograficznej artysty w 1992 
roku w Galerii Triada w Sopocie

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

106
Marian Mokwa 
(1889 Malary –1987 Sopot)

Pejzaż z wodospadami

olej, płótno, 78 × 67 cm  
sygn. l. d.: Mokwa

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

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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107
Zbigniew Litwin
(1914 Stanisławowo na Podolu – 
2001 Gdynia)

Bukiet kwiatów w wazonie

olej, tektura, 57 × 40 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Z.Litwin”

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

Uczył się malarstwa na kursie u prof. Rozmusa Gezy. Za namową prof. Gimnazjalnego 
Doubrawy w 1939 r. wstąpił do spółdzielni plastyków „Radiańskie mistectwo” gdzie jego 
bezpośrednim zwierzchnikiem był Karol Kossak. W Lublinie malował dekoracje dla Teatru 
Wojska Polskiego. Od 1945 roku służył w Marynarce Wojennej, gdzie pozostał do emerytury 
w 1978 r. W 1948 roku rozpoczął studia w PWSSP w Sopocie, jednocześnie pełniąc służbę 
w jednostce. Prawdopodobnie studia skończył 1953 r. uzyskując dyplom u prof. Mariana 
Wnuka. Wraz z Henrykiem Baranowskim urządził pracownię plastyczną, gdzie przygotowywał 
dekoracje na potrzeby Mar. Wojennej i malował. Brał udział w rejsach ORP „Iskra” oraz ORP 
Gryf. Pierwsza pracownia plastyczna była na Skwerze Kościuszki w Gdyni, a druga od 1955 
roku działała przy Klubie Marynarki Wojennej („Riwiera”) na ul. Zawiszy Czarnego 1 (od 
1950 r.). Opiekunami artystycznymi pracowni byli Marian Mokwa, Antoni Suchanek i Jan 
Gasiński. Od 1965 roku pracownia mieściła się na niewielkim 35 m poddaszu budynku 
przy ul. Władysław IV 46. Twórczość Litwina to głównie marynistyka a także martwe natury. 
Malował swobodnie, śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc wyjątkowe pejzaże. (oprac. 
na podst. pracy mgr Marty Osesek „Zbigniew Litwin – etatowy malarz Pracowni Plastycznej 
Marynarki Wojennej. Warsztat marynistyczny. Zapomniane obrazy – ich stan zachowania 
i konserwacja”. UMK Toruń 2010 r.).

108
Anna Saryusz-Zaleska
(1867 Pustowarnia (obecnie Ukraina)  
– 1944 Kraków)

W ogródku

olej, płótno, 41 × 30,5 cm 

Pochodzenie: 
kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Pierwsze nauki pobierała w szkole Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu.  Malarstwa uczyła się 
u Jana Stanisławskiego (który wraz innymi znanymi malarzami epoki, m.in. Axentowiczem, 
Mehofferem, Chełmońskim czy Wyczółkowskim bywał i tworzył w majątku rodziców artystki 
w Pustowarni). Później kontynuowała edukację artystyczną w prywatnych pracowniach 
w Monachium. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską (portret Anny Zaleskiej 
pędzla Olgi Boznańskiej znajduje się w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego). 
Specjalizowała się głównie w malarstwie pejzażowym oraz w martwych naturach, a szcze-
gólności w nastrojowych przedstawieniach kwiatów.
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109
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty, 1955 r.

pastel, papier, 62 × 62 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „Suchanek/1955”

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

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

110
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Rajskie kwiaty

pastel, papier, 36 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. i opisany p. d.:  
„Suchanek/Rajskie kwiaty”

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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111
Stanisław Sacha Stawiarski
(ur. 1941 Śladów)

Michałowice – Stodoła Władzia, 
2000 r. 

olej, sklejka, 38 × 58 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „STAWIARSKI 2000”
na odwrocie pieczątki i nalepki z wysta-
wowe z Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz 
Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi

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

Pierwsze lekcje artystyczne pobierał w krakowskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. 
Następnie studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie obronił 
dyplom w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej. W 1970 r. podjął roczne studia na Academie 
des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1973 r. należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, 
od 1975 r. do Związku Artystów Malarzy w Saint Tropez, od roku 1977 do Francuskiego 
Związku Artystów, a od roku 1989 jest członkiem Międzynarodowej Akademii Literatury, 
Sztuki i Nauki „Greci Marino”. W swojej twórczości skupił się głównie na syntetycznie ujętym 
krajobrazie. Maluje również martwe natury, portrety oraz kompozycje figuratywne. Jego 
prace były wystawiane zarówno na wystawach indywidualnych (Paryż Kraków, Poznań, 
Wrocław, Chicago, Warszawa) oraz zbiorowych (Saint Tropez, Obernai, Nicea, Le Mans, 
Berlin, Sztokholm, Helsinki, Osaka, Kraków, Kijów, Quebec, La Jola, Chicago, Paryż). Obrazy 
artysty znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Pałacu Biskupów w Świdnicy, Muzeum Sztuki Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu czy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zdobył liczne 
nagrody i wyróżnienia.

112
Jerzy Skrebec
(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Pejzaż z rzeką

olej, sklejka, 41 × 59 cm 
w świetle oprawy

Proweniencja:
–  Prezent od artysty dla Jerzego Sobczyka 

(wybitnego działacza gdańskiego 
a w latach 70 i 80-tych prezesa Spół-
dzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego 
„Artes”. Sobczyk był wielkim entuzjastą 
i społecznikiem promocji kulturalnej 
i turystycznej Pomorza i Kaszub).

– Kolekcja rodziny Jerzego Sobczyka.

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 500 zł

W latach 1946–1951 kształcił się w łódzkiej PWSSP pod kierunkiem W. Strzemińskiego, 
następnie w PWSSP w Gdańsku w pracowni J. Studnickiego. Tworzył w technikach oleju, 
akwareli, gwaszu, skupiając się na zagadnieniach koloru. Tematami jego prac były martwe 
natury, pejzaże, motywy związane z Gdańskiem i Sopotem. Dzieła artysty znajdują się 
w zbiorach muzeów Warszawy, Gdańska i Szczecina, a także w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.
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113
Ryszard Patzer
(ur. 1941)

Pejzaż

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. p. d.: „R. Patzer”

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

Studiował w gdańskiej ASP na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Krystyna Łady-Studnic-
kiej. Dyplom uzyskał w 1966 roku. Patzer zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym. 
Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i pokazach indywidualnych. Otrzymał liczne 
nagrody i wyróżnienia w konkursach malarskich, między innymi Grand Prix i złoty medal 
ministra kultury i sztuki w konkursie „Bielska Jesień” w Bielsku.

114
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z rakiem, 1997 r.

olej, płótno, 60 × 67 cm
sygn. p. d.: „Xancenbach”
na odwrocie opisany: „JAN 
SZANCENBACH/MARTWA NATURA 
Z RAKIEM/1997”

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, J. Me-
hoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP u W. 
Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię na Wydziale 
Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. został mianowany 
profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury i portrety. 
Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne formy, przesycone 
są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się także malarstwem 
monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy znajdują się w wielu 
muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz w wielu muzeach w Polsce.
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116
Józef Kotlarczyk
(1922 Szawle – 1994 Toruń)

Obraz III/80

olej, płótno, 64,5 × 99,5 cm
sygn. na odwrocie: „JÓZEF KOTLARCZYK 
|„OBRAZ III/80”

Wystawiany:
Józef Kotlarczyk (1922–1994), malar-
stwo, rysunek, grafika, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, 29.11.2013–23.03.2014

Reprodukowany:
–  Agata Rissmann, Józef Kotlarczyk 

(1922–1994), malarstwo, rysunek, 
grafika, Toruń 2013 r, s. 116

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

Pochodził z artystycznie uzdolnionej litewskiej rodziny, która w 20-leciu międzywojennym 
emigrowała do Polski. W 1938 r. po zdobyciu tzw. małej matury rozpoczął naukę w Liceum 
Budowlanym Wileńskiej Państwowej Szkoły Technicznej. W czasie wojny wstąpił do Armii 
Krajowej i wraz z bratem zajmował się tworzeniem i kopiowaniem planów, map operacyjnych 
oraz dokumentów i pieczątek. Po zakończeniu wojny razem z rodziną przeniósł się do Torunia, 
gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie w pracowni malarstwa Tymona Niesiołowskiego oraz 
grafiki i rysunku u prof. Edwarda Kuczyńskiego. W 1951 r. uzyskał dyplom artysty malarza. 
Kotlarczyk był jednym z głównych filarów założonej w 1958 r. formacji artystycznej „Grupy 
Toruńskiej”. Lata 60. i 70. to okres intensywnej twórczości i działalności wystawienniczej. 
W 1977 r. otrzymał stanowisko docenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

115
Witold Kaczanowski
(ur. 1932) 

Kompozycja

olej, płótno, 50 × 81 cm

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

Studiował na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod 
okiem m.in. Eugeniusza Arcta, Wojciecha Fangora i Henryka Tomaszewskiego. W roku 1964 
wyjechał do Paryża i przez długi czas miał nie wracać do Polski. W stolicy Francji poznał 
wiele ważnych osób świata sztuki (m.in. Pabla Picassa, który namalował jego portret). Pięć lat 
później – w 1969 roku wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzy przez lata. Witold 
Kaczanowski zajmuje się malarstwem (sztalugowym i ściennym), rzeźbą, grafiką i fotografią. 
Charakterystycznym elementem jego twórczości jest przedstawianie niewielkich postaci 
ukazanych w nieokreślonej przestrzeni, mającej za cel symboliczne ukazanie wyobcowania 
ludzi we współczesnym świecie (odwołują się tym samym do częstych podróży artysty, 
a tym samym pewnego osamotnienia). Przez szereg lat prace artysty prezentowane były 
na licznych wystawach w Polsce i na świecie. Jedną z ważniejszych jest z pewnością 
ekspozycja retrospektywna w amsterdamskiej filii domu aukcyjnego Sotheby’s, która odbyła 
się w 2007 roku.
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118
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

We wnętrzu

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

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie mieszkała i tworzyła. Malowaniem 
zajęła się dopiero w połowie lat 50. XX w, do tej pory nie miała za sobą żadnych studiów 
artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób i eksperymentów malar-
skich. Po namowach Józefy Wnukowej, której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła 
do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała się jednak ze względu na dojrzały 
już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się artystka dalej tworzyła, co zaowocowało 
utworzeniem pierwszej indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała się 
z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała do Paryża, gdzie zetknęła 
się z osobą prof. Collina, który uważał, że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia 
artystycznego, mając już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. Lesiecka była 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jej prace znajdują się w zbiorach m.in.: 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w licznych 
kolekcjach prywatnych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

117
Peter Proksch
(1935 Wiedeń – 2012 Wolkerdorf)

Akt

olej, płyta, 89 × 61,   
sygn. p.d.: „PROKSCH”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 11 000 – 15 000 zł 
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121
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Vega Pal V

serigrafia barwna, papier, 60,5 × 60 cm 
w świetle passe-partout
sygnowany ołówkiem p. d.: „Vasarely” 
oraz opisany l. d.: „24/267”

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli geometrycznej abstrakcji pochodzenia węgierskiego. 
Od 1930 roku ściśle związany z Paryżem. Nazywany prekursorem op artu. Na kształt jego 
twórczości wpływ mieli tacy artyści jak Malewicz, Modrian i Kandisky. Początkowo Vasarely 
zajmował się grafiką oraz dekoratorstwem, jednak od 1944 roku poświęcił się malarstwu.

120
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kompozycja

serigrafia, papier, 40 × 30 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „JTarasin 90”

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

119
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Farmazon, 1963 r.

tusz, papier, 32,3 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: „S.S./63”
opis. u dołu: „FARMAZON” oraz na odwrocie 
w l. g.: „XXXI” i p. g.: „91/11/64a”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu eks-
presjonistycznego. W 1910 roku krótko kształcił się w prywatnej 
szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium. Znaczący 
wpływ na charakter jego twórczości wywarł niemiecki ekspre-
sjonizm, z którym artysta zetknął się podczas pobytu w Berlinie 
w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, 
twórczość swoją prezentował m. in. na łamach czasopisma „Zdrój”. 
Posługiwał się głównie linorytem.

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, 
Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również na Wydziale 
Grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia 
ukończył w 1951 roku. Jeszcze będąc studentem debiutował 
na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. 
W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na 
Wydziale Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie 
w 1974 roku pracował w Warszawie w tamtejszej ASP. W 1985 
roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Został laureatem wielu 
nagród, m.in. otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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124
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Magiczna przezroczystość czasu

litografia barwna, papier, 62 × 92,5 cm 
(kompozycja), 68 × 99,5 cm (w świetle 
oprawy)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”  
oraz l. d.: 185/350

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

123
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Tekstura przypadkowego pragnienia

litografia barwna, papier, 72 × 57 cm (kom-
pozycja), 83 × 66 cm (w świetle oprawy)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński” oraz l. d.: 
228/350

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

122
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Lilla Wenda

litografia barwna, papier, 65,5 × 45,5 cm 
(kompozycja), 79 × 58 cm  
(w świetle oprawy)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński” oraz  
l. d.: 92/350

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł
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125
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Radiogram – Portret II, 1973 r.

litografia barwna, papier, 69 × 48 cm 
w świetle oprawy
sygn. dat. i opisany ołówkiem p. d.: 
„Lebenstein 73 „Radiogram – portrait II” 
28/100”

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

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

126
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Jeźdźcy Apokalipsy

litografia barwna, papier, 35 × 54 cm 
w św. p-p,
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:  
„Lebenstein 85”
opisana l. d.: „104/150”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł
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127
Renata Godlewska
(ur. 1953)

Lalki

olej, płótno, 90 × 120 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

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

128
Zofia Błażko 
(ur. 1986)

Ola i Kuba, 2011 r.

olej, płótno, 120 × 81 cm
sygn. p. d.: Z. BŁAŻKO oraz opisany na 
odwrocie

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W 2010 r. uzyskała dyplom magistra na kierunku „Malarstwo” w pracowni prof. Macieja Świe-
szewskiego oraz ukończyła studia I stopnia na kierunku „Fotografia” pod opieką prof. Witolda 
Węgrzyna. W 2012 r. została absolwentką studiów podyplomowych na kierunku „Arteterapia” 
Akademii Medycznej w Gdańsku. Malarka, zafascynowana życiem i twórczością malarzy 
paryskich, po ukończeniu studiów postanowiła wyjechać do Francji. W Paryżu przebywała 
na rezydencji artystycznej Jour et Nuit Culture, a następnie tworzyła w prestiżowej pracowni 
Chez Robert, Electron Libre na 59 rue de Rivoli. Czas paryski to również okres nauki w pra-
cowni profesora Jacqua Yankiela Kikoine, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, 
syna Michel Kikoïne jednego z założycieli École de Paris. Doceniona za swoją pracowitość 
i kunszt artystyczny, jako pierwsza Polka w historii, uzyskała możliwość zaprojektowania 
i zrealizowania dekoracji sześciopiętrowej fasady budynku, który stanowi kolebkę artystyczną 
bohemy współczesnego Paryża na 59 rue de Rivoli. Poszukująca nowych inspiracji artystka 
w 2015 r. wyjechała na rezydencję artystyczną do stolicy Senegalu – Dakaru. Półroczny 
pobyt zaowocował licznymi portretami mieszkańców Afryki, które cieszyły się uznaniem 
lokalnej społeczności. Wystawę kończącą pobyt artystki na rezydencji zaszczycił sam minister 
kultury Senegalu – Mbagnick Ndiaye. W drugim półroczu 2015 r. Zofia Błażko przebywała 
na rezydencji artystycznej w Shangyuan Art. Museum w Pekinie, natomiast w 2018 r. w St. 
Petersburg Art Residency w Federacji Rosyjskiej. Obecnie malarka żyje i tworzy w Warszawie. 
Ma na swoim koncie dziewięć wystaw indywidualnych m.in. w: Teatrze Witkacego – Zakopane 
2016; Galerii Kuratorium – Warszawa 2017 oraz Galerii 101 Projekt – Warszawa 2018. 
Brała udział również w osiemnastu wystawach zbiorowych m.in. w: Musée Théodore Monod 
D’art Africain – Dakar 2015; Shangyuan Art Museum – Pekin 2015 i Nadbałtyckim Centrum 
Kultury – Gdańsk 2017. Zofia Błażko jest jedną z najbardziej obiecujących polskich artystek. 
Mimo młodego wieku jej nazwisko znajduje się na 47-mym miejscu najlepszych polskich 
twórców aktywnych na rynku sztuki po 1945 r. w rankingu „Kompas Sztuki 2017”.
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129
Jakub Różalski
(ur.1981 r.)

Przedwiośnie

druk cyfrowy, papier archiwalny, 
46 × 94 cm (kompozycja), 52 × 100 cm 
arkusz
sygn. l. d.: „J. ROZALSKI” i opisany: „18” 
(w otoku) „EA”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Absolwent Wyższej Szkoty Sztuki Stosowanej w Poznaniu – artysta koncepcyjny i ilustrator. 
Zawodowo grafiką zajmuje się od 10 lat. Od najmłodszych lat interesował się rysunkiem, 
malarstwem, fantastyką, filmem i grami. Od 2005 r. pracował jako główny projektant w firmie 
Apart, oraz niezależny ilustrator i artysta koncepcyjny. Rok temu postanowił poświęcić się 
całkowicie temu co kocha, czyli grafice koncepcyjnej do gier oraz ilustracji. Pracował dla 
wielu klientów z Polski i zagranicy. Miłośnik polskich gór, dzikiej przyrody oraz malarstwa.

130
Jakub Różalski
(ur. 1981 r.)

Samuraj

druk cyfrowy, papier archiwalny, 
46 × 65,5 cm (kompozycja), 
50 × 70 cm arkusz
sygn. p. d.: „J. ROZALSKI” „18” (w otoku) 
i opisany: „EA.”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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131
Karol Bąk
(ur. 1961 Koło)

Sen, 2019 r.

olej, płótno, 30 × 40 cm
sygn. p. d.: „BK” (monogram wiązany)/
„BĄK”
opisany na blejtramie pisakiem: „ 
SEN”2019/KAROL BĄK

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1984–1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie 
ASP) w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem, 
w pracowni grafiki u prof. Tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława 
Kozłowskiego. Początkowo tworzył głównie rysunki i miedzioryty, zajmował się także 
projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek czasopism, stoisk na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich, pierwszych bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy, 
logotypów firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej połowie lat 
90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym zawodowo zajmuje się od 2000 
roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej 
przestrzeni. Od 1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kil-
kudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. Surrealiści Polscy (Warszawa 
2008), ART.-EXPO (Nowy York, Las Vegas 2008), Primavera (Rotterdam, Holandia 2008 
i 2009), Czar kobiet. Urok kwiatów (Sopot 2009), Magical Dreams (Włocławek 2011), 
Art Revolution Taipei (Tajpej, Tajwan 2012 i 2013), ARTEUOMO (Rzym, Włochy 2012), 
Magical Dreams II (Szczyrk 2013)

132
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Bez tytułu

olej, płótno, 50,5 × 60 cm
sygn. p. d.: „T.Sętowski”

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 45 000 – 70 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA SA.
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133
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Helios, 1988

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 
wys. całkowita 40 cm
sygnowany u dołu: „MITORAJ”
nr edycji (na odwrocie): „B796/1000 
H.C.”

cena wywoławcza: 29 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki wspołczesnej. 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 głownie w kamieniu i brązie. Głownym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej tworczości artysta nawiązywał do kanonow sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosow. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsow i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Tworczość artysty to swoisty dialog między antykiem a wspołczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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136
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Torso

brąz patynowany, wys. 21,5 cm
sygn. p. d.: „Mitoraj”
na odwrocie nr edycji „44/99” obok „M” 
w otoku

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

135
Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Portret męski

brąz patynowany, marmur, wys. całkowita 
14 cm

sygn. p. d.: „MITORAJ”
na odwrocie tabliczka z napisem: „PORTRAIT 

D’HOMME/par Igor Mitoraj/a` l’occasion du 
lancement de/SOIN POUR HOMME/de PACO 

RABANNE/719/1000”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 13 000  – 15 000 zł

134
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II), 1986 r.

brąz, kamień, wys. 13 cm (z podstawą)
sygn. p. d.: „MITORAJ”
Do rzeźby dołączony jest certyfikat Art-Objet 
w Paryżu z 15 XI 1986.

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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139
Jerzy Lewandowski
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Akt

bazalt, wys. 50 cm, podstawa granitowa, 
wys. 3,5 cm (szer. 15 × 15 cm)
sygn. na spodzie graficznym monogra-
mem i dat.: „98”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Uczył się rzeźby pod kierunkiem profesora Stanisław Horno-Popławskiego. Tworzył zarówno 
w Polsce jak i w Niemczech i w Kalifornii (Palm Springs). Rzeźbił głównie w kamieniu, tworząc 
poetyckie i unikatowe akty. „ (…) Lewandowski rzeźbiąc w rozmaitych konwencjach, daje 
popis najwyższej klasy rzeźbiarskiego rzemiosła. Potrafi ujarzmić każdy kamień i zmusić go 
by nabrał kształtów o doskonałych proporcjach i wyważeniu bryły. Potrafi operować fakturą 
i światłem rzeźby. Obok gładko polerowanych marmurów, pojawiają się chropawe piaskow-
ce, a także granit, obrobiony częściowo, co tworzy wartość opartą na kontraście między 
wypolerowaną a surową powierzchnią. Linie rzeźb są miękkie i opływowe z kontrapunktem 
ostrej krawędzi lub zgeometryzowanej powierzchni. Geometryczność form pojawia się 
tam, gdzie postaci są w ubraniach: fałdy szat układają się ostro, a płaszcz spływa sztywną 
taflą. Każda z rzeźb Lewandowskiego staje się etiudą na linię, światło i fakturę. Błędem, 
jednakże, byłoby sądzić, że rzeźba dla Lewandowskiego stanowi pretekst do warsztatowych 
popisów. Artysta fascynuje się obranym tematem. Każda rzeźba jest próbą ujęcia go z innej 
strony. Prace przedstawiają panoramiczny obraz świata, którego rozmaite aspekty ujęte są 
wielorako w różnych materiałach. W swym ulubionym temacie – kobiecym akcie, artysta 
oddaje w kamieniu prawdę o zmienności i zagadkowości kobiety. Raz jawi się ona jako 
opiekuńcza Madonna, innym razem – złowroga Nemesis, by stać się namiętną kochanką, 
której kształty nawet w chłodnym kamieniu kuszą by ich dotknąć”. Marzena Beata Guzowska 
[katalog rzeźby Jerzego Lewandowskiego, nlb]

138
Jędrzej Wowro
(1864 Gorzeń Dolny – 1937 tamże)

Chrystus Frasobliwy

drewno lipowe polichromowane, 
wys. 39 cm, podstawa: 14 × 25,5 cm
trzy rzeźby ptaszków nie umocowane do 
rzeźby

Pochodzenie:
Kolekcja malarki Zofii Wójcik (1922–2002)
Kolekcja rodziny artystki.

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

137
Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot

brąz patynowany, wym. 31 × 7,5 
× 9,5 cm

sygn. na podstawie: „Sętowski”

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

„Chcę przetrwać w swoich dziełach, zachować nieśmiertelność. A wszystko 
zaczęło się od obrazów Malczewskiego. Kiedy zobaczyłem, na ilu obrazach 
on występuje, pomyślałem sobie, czemu nie – też się trochę poumieszczam! 
Poza tym, kiedy zapuściłem bródkę i wąsik, stałem się niejako bohaterami 
swoich obrazów. Inspiruje mnie wizerunek Don Kichota i Barona Mauthau-
sena, do których jestem nieco podobny”.

Tomasz Sętowski

Rzeźbiarz ludowy okresu międzywojennego, świątkarz, snycerz. Nie ukończył żadnej szkoły, przez całe życie był analfabetą. Imał się 
różnych prac fizycznych: pracował w kopalniach, w papierni i w tartaku. Większa część dorobku artystycznego Wowry miała charakter 
religijny, częstym motywem jego prac były przedstawienia świętych. Przełomowym momentem w życiu Wowry był rok 1923, kiedy to z jego 
twórczością zapoznał się Emil Zegałowicz – uznany poeta – tłumacz. Stworzył on pierwszą kolekcję rzeźb Wowry i zachęcał wiele osób do 
ich zakupu. Od tego czasu sam Wowro stał się artystą dosyć popularnym, zainspirował grupę literacką Czartak. Prace Wowry znajdują się 
zarówno w zbiorach polskich muzeów jak i prywatnych kolekcji. Należy do grona najwybitniejszych polskich twórców ludowych XX wieku.
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140
Tadeusz Fołtyn
(1936 Gdynia – 2019 Sopot)

Strach na wróble

stop metali, wys. 71 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Ukończył Architekturę na Politechnice Gdańskiej w 1962 r. i od tego czasu uprawiał zawód 
wolnego artysty. Jest autorem wystroju wnętrz sakralnych, tworzył płaskorzeźby i rzeźby kute 
w metalu, figury sakralne, kielichy, urny, relikwiarze, kompozycje abstrakcyjne i realistyczne. 
W swoje twórczości posługiwał się technikami emalierskimi oraz metodą cire perdue. 
Foltyn jest autorem miniaturowej repliki Pomnika Poległych Stoczniowców będącej aktualnie 
w zbiorach jasnogórskich. Otrzymał wiele nagród zarówno w kraju, jak i za granicą. Był 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, ART Sycylii „Ateny” i SCARP-u. Dzieła 
Tadeusza Foltyna zdobią obiekty użyteczności publicznej, znajdują się w muzeach, galeriach 
i zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych, 
brał także udział w wystawach zbiorowych.

141
Tadeusz Fołtyn
(ur. 1936 r. Gdynia – 2019)

Parasolnik

stop metali, wys. 37 cm
Napis: OBŁOCZEK/NADZIEI/I KROPLA/
USMIECHU POD/PARASOLEM/USZYTYM/
ZE SNÓW/WWW./SOPOT./PL

Pochodzenie:
Zakup z pracowni artysty.
Kolekcja prywatna

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

W 2000 roku na sopockiej ulicy Bohaterów Monte Cassino powstał pomnik Parasolnika 
upamiętniającego postać niezwykle barwnej postaci, związanej z Sopotem – Czesława 
Bulczyńskiego, przedwojennego cyrkowca zajmującego się po wojnie naprawą parasolek 
mieszkańcom Sopotu, któremu ta rzeźba jest dedykowana. „Mamy klęskę powagi. Ludzie 
myślą, że rzeźba to musi być coś dostojnego i wspaniałego. No więc chciałem im pokazać, 
że rzeźba też może być żartem” – mówi autor Parasolnika Tadeusz Fołtyn.
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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.



z L e c e n I e  L I c y tac j I
AUKCJA JESIENNA

Sopot, 16 października (sobota) 2021 r., godz. 17
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  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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

AUKCJA VARIA® (44)

Kotek z piłką, Pacyków, ok. 1920 r, 
fajans, wys. 14,5 cm

6 PAźDZIERNIKA 2021
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  



Jarosław Szewczyk, Warszawa Powiśle, 
akryl, płótno, 100 x 150 cm, 2021

25 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 20 pAźdZIErnIKA 2021 • godZ. 19 
SopoCKI dom AUKCyJny • gALErIA WArSZAWA
UL. noWy ŚWIAT 54/56 • WArSZAWA

AUKCJA KoLEKCJonErSKA

AUKCJA MAP POLSKI
23 PAźDZIERNIKA 2021

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 1 

Claes Janszoon Visscher, Haec Tabula nova Poloniae et Silesiae, Amsterdam przed 1630, stan pierwszy



30 PAźDZIERNIKA (SOBOTA) 2021
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Henryk Stażewski (1894 Warszawa – 1988 tamże), Bez tytułu, 1983, akryl, relief, płyta pilśniowa, 44 x 44 cm

10 LISTOPADA (ŚRODA) 2021 
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



27 LISTOPADA (SOBOTA) 2021
 
W SIEDZIBIE 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”

Fantastyka Sopot 27.11

    27 LISTOPADA (SOBOTA) 2021
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Jacek Yerka (ur. 1952 Toruń), Widzenie nad Zatoką Genueńską, 1992 r., 
akryl, płótno, 73 x 65 cm, sygno.  p.d. „Yerka 92”

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej



 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Kazimierz Sobecki (fot. obrazu A. Wierusza-Kowalskiego, s. 150)  

 

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

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

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

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

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

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

 

ANISZEWSKI ZENON 54

ANTCHER ISAAC 85

ATTESLANDER ZOFIA 17

AXENTOWICZ TEODOR 2, 23

BARANOWSKI HENRYK 99, 103

BĄK KAROL 131

BŁAŻKO ZOFIA 128

BRYK EDWARD 61

CHEŁMOŃSKI JÓZEF 5

CHODOWIECKI DANIEL 6

CZARTORYSKA ANNA 96

DZIERZENCKI EUGENIUSZ 104, 105

ELESZKIEWICZ STANISŁAW 80, 81, 82

ERB ERNO 26, 29

FOŁTYN TADEUSZ 140, 141

GERSON WOJCIECH 22

GIBIŃSKI STANISŁAW 60

GODLEWSKA RENATA 127

GOTTLIEB LEOPOLD 83, 91, 92

GRAMATYKA EUGENIUSZ 98

HOFMAN WLASTIMIL 4, 24, 49, 50, 51

HOLZMüLLER JULIUSZ 55

HRYNKOWSKA BOGUSŁAWA 97

JAHL WŁADYSŁAW 48, 89, 90

KACZANOWSKI WITOLD 115

KANELBA RAJMUND 84

KARPIŃSKI ALFONS 25

KISLING MOJŻESZ 74, 75, 76, 77, 78, 79

KLIMEK LUDWIK 93, 94

KORECKI WIKTOR 59

 

KORWIN-PIOTROWSKI MIECZYSŁAW 62

KOSSAK JERZY 9, 12, 13, 14, 15

KOSSAK JULIUSZ 10

KOSSAK KAROL 36

KOSSAK WOJCIECH 11

KOSTRZEWSKI FRANCISZEK 39, 40, 41

KOTLARCZYK JÓZEF 116

KRYNICKI NIKIFOR 32, 33, 34, 35

LAVEAUX STANISŁAW LUDWIK DE 30, 31

LEBENSTEIN JAN 125, 126

LENGLARD „LENSKY” MICHEL 72

LESIECKA JADWIGA 118

LEWANDOWSKI JERZY 139

ŁEMPICKA TAMARA 3

MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)

Portret kobiety 69

Brzeg 73

MALARZ NIEOKREŚLONY (XVIII w.)

Scena rodzajowa 70

Kwiaty 71

MALCZEWSKI JACEK 1

MEHOFFER JÓZEF 7, 8

MITORAJ IGOR  133, 134, 135, 136

MOKWA MARIAN 100, 101, 102, 106

OLBIŃSKI RAFAŁ 122, 123, 124

PATZER RYSZARD 113

PROKSCH PETER 117

PUŁASKI KAZIMIERZ 42

RATHJEN CARL 66

RÓŻALSKI JAKUB  129, 130

 

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA 18, 19

SARYUSZ ZALESKA ANNA 108

SETKOWICZ ADAM 37, 38, 43

SęTOWSKI TOMASZ 132, 137

SICHULSKI KAZIMIERZ 20, 21

SKREBEC JERZY 112

SŁABIAK JULIUSZ 53

STACHIEWICZ PIOTR 16

STAWIARSKI STANISŁAW SACHA 111

STRYJEŃSKA ZOFIA 52

SUCHANEK ANTONI 109, 110

SZANCENBACH JAN 114

SZEWCZENKO KONSTANTY 44, 45, 46, 47

SZMAJ STEFAN 119

TARASIN JAN 120

TERLECKI ALFRED 65

TRZEPIZUR BOGDAN 95

TRZESZCZKOWSKI ANTONI 28

UNIECHOWSKI ANTONI 57, 58

VASARELY VICTOR 121

VENNE ADOLF VAN DER  67

WASILEWSKI CZESŁAW 27

WAŚKOWSKI ANTONI 68

WODZINOWSKI WINCENTY 63, 64

WOWRO JęDRZEJ 138

ZAK EUGENIUSZ 87, 88

ZAKRZEWSKI WŁODZIMIERZ 86

ZBIGNIEW LITWIN 107

ZIN WIKTOR 56

I okładka, poz. 3 – Tamara Łempicka, Kobieta z mandoliną, ok. 1933 r.

II okładka, poz. 133 – Igor Mitoraj, Helios, 1988 r.

Strony 4–5, poz. 4 – Wlastimil Hofman, Dzieci, lata 30-te XX w.

III okładka, poz. 2 – Teodor Axentowicz, Studium

IV okładka, poz. 132 – Tomasz Sętowski, Bez tytułu
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