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Kupuj dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

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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„Portrety, martwe natury i akty Łempickiej są doskonałą realizacją stylu Art Deco: podporządkowany 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 metalicznych, 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

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
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tworząc w postkubistycznej stylistyce swoje kompozycje budowała poprzez wykorzystanie
uproszczonych, bryłowatych form odznaczających się dokładnym rysunkiem i nasyconej,

Tamara Łempicka

czystej, jarzącej się palecie barw, nadając swym modelem niemalże posągowego charakteru.

(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Kobieta w turbanie,

ok. 1956 r.

akwatinta barwna, papier, 32,5 × 26,5 cm
w świetle passe-partout
(przycięta górna krawędź arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: „T. de Łempicka”,
opisany ołówkiem l. d.: „15/200”

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 Tamara 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

cena wywoławcza: 68 000 zł •

próbowała swych sił w tych stylistykach nie zyskiwała tak wielkiej uwagi i poklasku jak we

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

wcześniejszych latach.
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Urodzony i zamieszkały we Włocławku, gdzie tworzy. Jest absolwentem Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją Konserwatorstwa
Zabytków. Wielokrotnie nagradzany w plenerach i konkursach malarskich. Jego obrazy
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malowane są według technik dawnych mistrzów i charakteryzuje je bogactwo detalu. Przez

Daniel Pawłowski
(ur. 1989 Włocławek)

Nocny Szept,

2021 r.

tusz, farba olejna, papier, 50 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: „Pawłowski 2021”

lata zaszyty w cieniu swojej pracowni, samodzielnie szlifował warsztat, zgłębiając tajniki
malarstwa olejnego, które mimo młodego wieku opanował do perfekcji. Pojawił się jakby
znikąd wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród kolekcjonerów i tysięcy odbiorców sztuki
na całym świecie. Wybrane wystawy: 2020 – cykl wystaw zbiorowych „Odblask Tajemnicy”
w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie,
Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, Muzeum Realizmu Magicznego w Ochorowiczówce,
Pałacu Rembielińskiego w Warszawie; 2019 – międzynarodowe targi sztuki „Carrousel du
Louvre 2019”, Luwr, Paryż; 2019 – wystawa zbiorowa „Niepodległa – Suwerenna”, Galeria

cena wywoławcza: 40 000 zł •

Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we Włocławku; 2019 – wystawa zbiorowa

estymacja: 65 000 – 80 000 zł

„Statek Robinsona”, Muzeum Architektury we Wrocławiu.
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Rafał Olbiński

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku

(ur. 1943 Kielce)

1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

General Electric – Advertising
Campaign, lata 80./2021
akryl, karton, 33 × 25,5 cm
sygn. p. d.: „Olbinski”
do pracy dołączony certyfikat artysty

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

cena wywoławcza: 48 000 zł •

Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach

estymacja: 65 000 – 80 000 zł

Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
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nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku

Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Crazy Love,

2016 r.

olej, płótno, 120 × 80 cm
sygn. u dołu: „T.Sętowski”
do obrazu dołączony certyfikat
autentyczności artysty

2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby)
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni”
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

cena wywoławcza: 64 000 zł •

Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją

estymacja: 90 000 – 120 000 zł

turystyczną Częstochowy.
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).

Tomasz Sętowski

Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-

(ur. 1961 Częstochowa)

Astralne porozumienie,

nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku
2018 r.

olej, płótno, 70 × 60 cm
sygn. p. d.: „T. Sętowski”
na odwrocie opisany: „Astralne
porozumienie”/70 x 60 cm olej,
płótno/Tomek Sętowski”
do obrazu dołączony certyfikat
autentyczności artysty

2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby)
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni”
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

cena wywoławcza: 36 000 zł •

Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją

estymacja: 55 000 – 85 000 zł

turystyczną Częstochowy.
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Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-

7

Nikifor Krynicki

nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny

Nikifor Krynicki

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Widok miasta
kredki, papier, 15 × 21 cm
u dołu odręczny napis autorski

kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych 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,

W mieście
kredki, akwarela, papier, 16,5 × 24 cm
u dołu odręczny napis autorski

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.

estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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8
Nikifor Krynicki

9

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Nikifor Krynicki

Droga wśród pól

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

akwarela, gwasz, tektura, 16 × 22 cm

Święty

w świetle passe-partout
u dołu odręczny napis autorski

akwarela, papier, 13 × 14 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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„Cyrk” Olgi Boznańskiej jest pod wieloma względami pracą unikatową, wyróżniającą
się na tle portretów i martwych natur, z których znana jest przed wszystkim
twórczość artystki. Choć Boznańska odżegnywała się od porównań z dziełami
impresjonistów, w obrazie tym nie sposób nie zauważyć reminescencji bliskich
malarstwu Edgara Degasa. Zaplanowana w ciasnym kadrze kompozycja, prezentująca przyglądający się popisom woltyżerki tłum widzów jest bardzo fotograficzna
w charakterze. Jak wiemy wynalazek dagerotypii wpłynął w istotnym stopniu na
podejście artystów do komponowania prac, była to technika stwarzającą nowe
możliwości pracy na dziełem. Widz przypatrując się rozgrywającej na obrazie scenie,
Henri de Toulouse-Lautrec, „Woltyżerka (W cyrku Fernando)”, 1887/1888,
olej, płótno 103,5 × 161,5 cm, zbiory: Art Institute of Chicago

ma wrażenie jakby przyglądał się popisom akrobatycznym niejako oczami samej
artystki z perspektywy pierwszego rzędu, tuż przy samej arenie. Niewykluczone
iż tematem obrazu jest widowisko odbywające się w słynnym cyrku „Medrano”
(zwanym kiedyś „Fernando”), który mieścił się przy Boulevard de Rochechouart
na Montmartrze. Z racji swojego umiejscowienia na wzgórzu, które stało się
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Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Cyrk, ok. 1898 r.
olej, płyta, 22,9 × 20,1 cm
sygn. ołówkiem p. d.: „Olga Boznańska”
Proweniencja:
–k
 olekcja marszanda, Angelo Sommarugi
(1857–1941). Słynny wydawca, dziennikarz i marszand. W 1876 r. założył
w Cagliari dziennik „La Farfalla” o charakterze postępowym i antyklerykalnym.
Następnie przeniósł się do Bolonii, potem
zaś do Rzymu, gdzie w latach 1881-1885
opublikował ponad 130 dzieł autorów
tak nowatorskich, jak Gabriel d’Annuzio,
Giosue Carducci czy Edmund de Amicis.

ośrodkiem paryskiej bohemy artystycznej działający po dziś dzień cyrk inspirował
wielu artystów. Znane są dzieła Henri de Toulouse-Lautreca (ilustracja powyżej),
Auguste Renoira, Georgesa Seurata oraz Edgara Degasa podejmujące ten temat.
Oferowany na aukcji obraz należał do włoskiego marszanda, Angelo Sommarugi.
Okoliczności nawiązania znajomości między kolekcjonerem, a malarką nie są
znane. Sądząc jednak po ilości oraz czasie powstania dzieł, które znalazły się w jego
zbiorach, była to trwająca przeszło dwie dekady współpraca - najwcześniejszy
„Portret małego chłopca”, datowany jest na ok. 1890 r., drugi biegun wyznacza
portret własny samego zleceniodawcy z ok. 1910 roku. Oprócz wspomnianych
już dzieł, w kolekcji Angelo Sommarugi znalazły się również prace ukazujące
całe spektrum tematów podejmowanych przez Boznańską, w tym martwe natury
(„Bukiet czerwonych kwiatów (Gladiole)”, „Martwa natura z japońską figurką”) oraz
pejzaż przedstawiający widok na Kościół św. Ludwika w Paryżu. (E. Bobrowska-Jakubowska, „Artyści polscy we Francji w latach 1890-1918. Wspólnoty i indywidualności”, Warszawa 2005, s. 210-211). „Cyrk” Boznańskiej jest bezsprzecznie
pracą intrygującą, niejako eksperymentalną, o dużych walorach kolekcjonerskich.
„...zdaje się przeczyć poglądom jakie panują nie tyle na temat malarstwa, ile
osobowości artystki. Postrzegana jest ona bowiem na ogół jako niezwykle skromna,
niemal purytańska w swych przedstawieniach. Tymczasem wspomniana scena
nie jest może frywolna, ale w każdym razie lekka” (E. Bobrowska-Jakubowska,
„Artyści polscy..., op. cit., s. 211).

W jego kolekcji były dzieła Francuzów,
Amerykanów, np. George’a Obertuffera
(1878-1940) a także Polaków działających wówczas w Paryżu, m.in. Olgi
Boznańskiej i Eugeniusza Zaka (na podst.
E. Bobrowska, U. Kozakowska-Zaucha,
„Olga Boznańska”, Muzeum Narodowe
w Warszawie, Kraków 2014, s. 258).
– kolekcja Marii Caputo Sommarugi (obraz
odziedziczyła po śmierci ojca w 1941 r.)
– kolekcja prywatna
– kolekcja „Galeria Marek”, do 2004 r.
– kolekcja prywatna
Reprodukowany i opisywany:
– E . Bobrowska-Jakubowska, „Artyści
polscy we Francji w latach 1890–1918.
Wspólnoty i indywidualności”, Warszawa
2005, il. 7, s. 210-211

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

cena wywoławcza: 68 000 zł

podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach oraz

estymacja: 100 000 – 150 000 zł

widoki z okna pracowni.
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„Przez całą twórczość Żmurki snuje się jak nieprzerwana nić złota, kult kobiety i typu kobiecego
w rożnych odmianach. Typ ten jest już to bachicznie zmysłowym, już to opromienionym
sentymentem i czynnikiem idealistycznym. W rożnych okresach życia i działalności malarskiej
rożne fazy przybierało to studium aktu kobiecego, który już najwięksi mistrzowie malarstwa
wszechświatowego jak Rubens, Tycjan, Veronese, Tiepolo uważali za kwintesencję malarstwa,
za najwdzięczniejszy temat i najwyższy wzlot siły twórczej malarskiej. Artyzm Żmurki był
z tych, w których odnaleźć można bardzo wyraźnie, nieśmiertelne pierwiastki wielkiego
renesansu. Był to duch twórczy, gnany żywiołową siłą wewnętrznej inspiracji do gorączkowego
tworzenia (…). W wielkiej plejadzie polskich mistrzów pędzla doby po-Matejkowskiej on jeden
siłą indywidualizmu swego dokazał tego, że obrazy jego zostały na targu wszechświatowym.
(…)
„Posiadał wyjątkową zdolność podpatrywania tego co piękne, co złoci szarość życia i wprawia
w drżenie nasze nerwy, że umiłował arcytwór natury – kobietę, pulsującą pełnią krwi, to mu
zapewniło stanowisko nie tylko w polskiej, ale wszechświatowej sztuce i to było źródłem
jego sławy i wyjątkowego powodzenia”.
W. Prokesch, Franciszek Żmurko, Krakow 1911, s. 4–6

11
Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret damy w kapeluszu
olej, tektura, 32,5 × 17,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Fran. Żmurko”

Pierwszy etap edukacji artystycznej rozpoczął od lekcji rysunku pod pieczą Franciszka
Tepy w rodzinnym Lwowie. Następnie kontynuował studia w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych w pracowni Jana Matejki i w późniejszych latach podczas pobytów za granicą
w Wiedniu i Monachium. Swoją wrażliwość artystyczną kształcił podczas licznych podróży
po Francji, Holandii i Niemczech. Malował kompozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do
tematyki antycznej, zwłaszcza nawiązującej do Starożytnego Rzymu, biblijnej, orientalnej oraz
historycznej. Jednak największą popularność, zarówno w kraju jak i za granicą, przyniosły
mu wizerunki kobiet. Malował nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie
barw zmysłowe kobiece portrety. Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum

cena wywoławcza: 34 000 zł

Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także we lwowskiej Galerii Sztuki oraz

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

w wielu prywatnych kolekcjach.
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„Dziecko, dusza dziecka — to już stałe niejako punctum organum twórczości Makowskiego.
Można by tu zastosować głębsze spostrzeżenie prof. Paula Hazarda, autora uroczej książki
„O książkach, dzieciach i ludziach”: Makowski, jako syn Północy, nie widzi, a raczej nie
wypatruje w dziecku przyszłego człowieka. Za to w dorosłym dostrzega dawne dziecko”.
Zdaje się, że podobnie jak [Jules] Michelet, Makowski stwierdził wewnętrznie, iż od dziecka
można się wiele nauczyć i że warto się uczyć... A może po prostu odkrył tylko dziecko w sobie
samym. To odkrycie traktował z właściwą sobie „uśmiechniętą powagą”.
(Z.L. Zalewski, „Tadeusz Makowski” (sylwetka malarza i człowieka), Kurier warszawski
1933, nr 39, s.10–11).
O rysunkach dzieci pisał F.Biernat: „Rysunek jest wyjątkowo łagodny, miękki, lecz wyrazisty
i emocjonalny. Nie ma tu nic z konwenansu rysunku akademickiego, nawet nie pretenduje
do miana rysunku artystycznego — jest to raczej osobiste pismo, jakby zwierzenie się na
kartce rysunkowego papieru. Niektóre obrazy z tego czasu są zaledwie modelowane, jakby
malarz nie dbał o wypukłość formy. Melodyjny rytm linii, subtelna gama jasnosrebrzysta (…)
F.Biedrat [Ch.Aronson], Tadeusz Makowski 1882–1932, „Głos Plastyków” IV, 1935/37,
nr 7–12, s. 54–57 [w:] Anna Wierzbicka, Artyści polscy w Paryżu, Antologia tekstów
1900–1939, Warszawa 2008, s. 262–263

12
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Portret chłopca
ołówek, papier, 29,5 × 21,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „T. Makowski”

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

cena wywoławcza: 15 000 zł

prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

malarzy XX wieku.

26

s op oc k i d om au kcy j n y

„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 Sztaudynger 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.)

13
Wlastimil Hofman

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował

Dzieci,

lata 30. XX w.

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

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

cena wywoławcza: 30 000 zł •

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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14
Henryk Rodakowski
(1823 Lwów – 1894 Kraków)

Szkic kompozycyjny
plafonu w salonie pałacyku
Rodakowskiego w Passy
w Paryżu, 1862 r.
akwarela, ołówek, papier, 28 × 19,5 cm
w świetle passe-partout
na odwrocie nalepka francuskiego zakładu
ramiarskiego Alphonse Giroux oraz
naklejka z maszynopisem z P.PW. DESA
w Krakowie z 1953 roku z opisem pracy
Prezentowana w katalogu praca to szkic
plafonu do salonu w pałacyku w Passy pod
Paryżem, w którym Rodakowski mieszkał
z rodziną. W narożach kompozycji artysta
uwiecznił sylwetki dawnych mistrzów –
Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Rafaela
oraz Rubensa

Wybitny polski portrecista XIX wieku. Studiował prawo w Wiedniu jednocześnie ucząc się
malarstwa m.in. w prywatnej pracowni Josepha Danhausera, a także u Friedricha von
Amerlinga i Franza Eybla. Następnie w latach 1846-1850 w Paryżu w pracowni Léona
Cogniet. W 1852 roku otrzymał złoty medal na Salonie za „Portret generała Dembińskiego”,
a rok później kolejny złoty medal – tym razem za „Portret matki”. Małżeństwo z Kamilą
z Salzgeberów Blühdorn – austriacką baronówną zbliżyo artystę do arystokratycznych kręgów.
W 1867 roku powrócił do Lwowa, gdzie osiadł w majątku Pałahicze koło Tłumacza, gdzie
przebywał do 1870 roku. Następnie podróżował do Włoch i Francji, po czym wrócił do
Lwowa, gdzie w okolicach nabył swój majątek, budując pałac w Bortnikach. W 1893 roku
został dyrektorem i prezesem TPSP. W kolejnym roku otrzymał nominację na stanowisko

cena wywoławcza: 24 000 zł

na dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych. Stanowiska niestety nie objął – Rodakowski umarł

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

niespodziewanie 28 grudnia 1894 po krótkiej chorobie.
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15
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Z cyklu: Dawne ubiory
i uzbrojenia, Towarzysz chorągwi
husarskiej
akwarela, papier, 21,5 × 16 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „JK”
na odwrocie opinia Leszka Ludwikowskiego z 1985 r. oraz ręczne zapiski: „mal.
Jul.Kossak.Dawne/ubiory i uzbrojenie./”
Motyw znany z reprodukcji drzeworytniczej opublikowanej w Tygodniku
Ilustrowanym (wyd. 1865 r.)
Pochodzenie:
–A
 ukcja Prac na Papierze, 27 czerwca
2012, poz. 39, Desa Unicum
– Kolekcja prywatna, Gdańsk

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 otworzył 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,

cena wywoławcza: 18 000 zł

Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także

estymacja: 28 000 – 35 000 zł

za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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16

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.

Jerzy Kossak

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Polowanie par force,

1931 r.

olej, płótno, 50 × 75,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak /1931”

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,

cena wywoławcza: 19 000 zł •

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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17
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Potyczka przy studni,

1937 r.

olej, płótno, 56 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jerzy Kossak/1937”
na krośnie pieczęć Składu Papieru Reginy
Aleksandrowicz w Krakowie
cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
36
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18
Karol Wierusz-Kowalski

Malarz spokrewniony z Alfredem Wieruszem-Kowalskim, który był jego stryjem. Pierwsze

(1869 Warszawa – 1953 Poznań)

lekcje rysunku pobierał u Ksawerego Pillatiego i Józefa Ryszkiewicza, następnie kształcił

Polowanie
olej, sklejka, 26 × 39 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Karol Wierusz-Kowalski”

się w Krakowie pod okiem Juliusza i Wojciecha Kossaków. Za namową stryja Alfreda podjął
naukę w prywatnej szkole rysunku i malarstwa W. Szymanowskiego i S. Grocholskiego
w Monachium, z której po trzech latach przeniósł się na studia do akademii monachijskiej.
Podczas pobytu w Monachium znajdował się pod opieką stryja, któremu pomagał przy
realizacji niektórych zleceń. Utrzymywał też kontakty z polskimi monachijczykami, w tym
z Józefem Brandtem i Franciszkiem Ejsmondem. Jego obrazy o tematyce rodzajowej

cena wywoławcza: 17 000 zł •

i myśliwskiej były wystawiane w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i nosiły wyraźne

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

znamiona inspiracji twórczością stryja Alfreda.
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19
Karol Wierusz-Kowalski
(1869 Warszawa – 1953 Poznań)

Spotkanie na drodze
olej, płótno, 71 × 107 cm
sygn. p. d.: „Karol Wierusz Kowalski”
cena wywoławcza: 34 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
40
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W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić dwa okresy stylistyczne. Pierwszy
z wyraźnymi wpływami twórczości Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego, do
których pracowni artysta uczęszczał podczas swoich studiów w Monachium. W tym czasie
powstały kompozycje, dla których inspiracją były wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz.
Owocem tych licznych wojaży były sceny rodzajowe, przedstawiające miejscowych, Tatarów,
Kozaków czy Czerkiesów. Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować kompozycje wyłącznie
pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy Michała Gorstkina-Wywiórskiego świadczy o jego
silnej wrażliwości przekładającej się na doskonałą percepcję otaczającej go rzeczywistości.
„…malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej obserwacji, sprawności
warsztatowej, wypracowanych rozwiązań formalnych i salonowej elegancji. (…) Wywiórski
był zdecydowanie malarzem naturalistą, który jedynie od czasu do czasu pozwalał sobie
na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany, nie improwizował. (…) Przyrodę darzył
szacunkiem. Kolorem posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów”. („Ku
morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski”, katalog III wystawy z cyklu „Polscy
artyści o morzu”, Gdańsk 2005, s. 14).

20
Michał Gorstkin-Wywiórski

W latach 1883–87 studiował w Akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około

(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r.

Pejzaż z wiatrakiem
olej, płótno, 68 x 100 cm
sygn. p. d.: „m.g.wywiórski”

przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem,
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem,
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami”
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu,

cena wywoławcza: 44 000 zł

był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie

estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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Jean Lambert-Rucki był artystą wszechstronnym. W swojej twórczości zajmował się rzeźbą, designem oraz malarstwem. „Jedną ze
szczególnych cech Lamberta--Ruckiego jako artysty był wyjątkowy
talent do eksperymentowania z różnymi materiałami. Dysponował
on niezwykle bogatym repertuarem umiejętności w zakresie posługiwania się poszczególnymi technikami i łączenia ich ze sobą.”
(Artur Winiarski, „Jean Lambert-Rucki 1888–1967”, katalog
wystawy, Villa la Fleur, Warszawa, 2017, s. 186.) Przyczynkiem
do stworzenia całego szeregu niepowtarzalnych metalowych realizacji był pewien epizod, kiedy to pod koniec wojny Lambert-Rucki
podczas przechadzki obok zburzonego kościoła dostrzegł na jego
ocalałej dzwonnicy wiatrowskaz w formie koguta. Element ten tak
zaintrygował i zachwycił artystę, że ten zapragnął zobaczyć go bliżej.
Niestety konstrukcja budynku nie pozwoliła na zbliżenie się do
niego, więc Rucki postanowił stworzyć samemu podobnego koguta.
Wkrótce, w pracowni artysty pojawiła się cała seria blaszanych
ptaków – i nie tylko. „Wykorzystując możliwości techniczne kutej
blachy, artysta stworzył również inne unikatowe rzeźby. Powstały
strachy na wróble, figury aniołów, szereg kompozycji abstrakcyjnych,
a także portret pani Ruckiej – żony artysty. Inne prace podejmowały
tematy animalistyczne (na przykład Głowa byka).” (Artur Winiarski,
„Jean Lambert-Rucki 1888–1967”, op. cit., s. 189.)

21
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Klucz,

ok. 1945–1950

brąz patynowany, blacha z kolorowymi
elementami,
wys. 113 cm, 35,5 × 27 cm (podstawa)
sygn. na podstawie: „J. Lambert-Rucki”
oraz numerowana: „EA I/IV”
znak odlewni
Analogiczna rzeźba (edycja EA II/IV)
reprodukowana w:
– Artur Winiarski, „Jean Lambert-Rucki
1888–1967”, katalog wystawy, Villa la
Fleur, Warszawa, 2017, s. 202.

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z artystycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim.
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad,
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych.
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata

cena wywoławcza: 64 000 zł •

30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując

estymacja: 80 000 – 100 000 zł

się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzinnej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku

22
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Trzy królowe
olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: „T.SĘTOWSKI”

2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby)
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni”
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

cena wywoławcza: 32 000 zł •

Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją

estymacja: 50 000 – 75 000 zł

turystyczną Częstochowy.
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Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest

23

profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą

Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug,

2021 r.

olej, płótno, 24 × 33 cm
sygn. i opisany na odwrocie: „Stanisław
Baj |Rzeka Bug |2021”

malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują
się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki,
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale

cena wywoławcza: 5 000 zł •

artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze Stanisława Baja,

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

pozostaje mu wierny.
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„Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten niewymowny
niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych grusz i jabłoni, świecących
w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie;
ten Boecklinowski prawie ożywiacz świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umiejący nadawać fizjonomie swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym
dziewannom; ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się,
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić wszystkich
szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych
feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie
różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego,
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją
tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy
poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy
to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem,
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki
są wielkimi oknami na przyrodę.”
Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne, „Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej

24
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Krajobraz letni
olej, tektura, 21 × 28 cm
sygn. l. d.: „JAN STANISŁAWSKI”
na odwrocie ekspertyza Kazimierza
Buczkowskiego z 1956 roku

Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował,
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski,
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach

cena wywoławcza: 66 000 zł

z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął

estymacja: 75 000 – 100 000 zł

eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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25
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki
olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: „E.Erb”

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.

cena wywoławcza: 9 500 zł

Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in.

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku

26
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Nad morzem
olej, płótno, 51,5 × 68 cm
sygn. p. d.: „S. GAŁEK”

u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem.
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do
Paryża, a w 1910 r. do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego

cena wywoławcza: 4 800 zł •

krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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27

28

Adam Setkowicz

Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 1945 tamże)

(1875 Kraków – 1945 tamże)

Góral na hali

Góral na tle Tatr

olej, płótno naklejone na tekturę,

olej, tektura, 22,5 × 15,5 cm

34 × 49,5 cm
sygn. l. d.: „A. Setkowicz”

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach

w świetle oprawy
sygn. podwójnie l. d.: „A. Setkowicz”

cena wywoławcza: 9 500 zł

ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak

cena wywoławcza: 4 400 zł

estymacja: 13 000- 16 000 zł

sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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29

30

Karol Kossak

Karol Kossak

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Sanie

Zimą

akwarela, papier, 28 × 36,5 cm

akwarela, papier, 19 × 30 cm

w świetle oprawy

w świetle passe-partout

sygn. p. d.: „KKOSSAK”

sygn. p. d.: „KKOSSAK”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

cena wywoławcza: 2 800 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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31

32

Karol Kossak

Karol Kossak

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Krakowiacy
akwarela, papier, 22,5 × 31,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „KKOSSAK”

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

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Chata zimą
akwarela, papier, 27 × 36,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „KKOSSAK”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył

cena wywoławcza: 2 800 zł •

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

głównie w technice akwareli.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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34

33

Jerzy Kossak

Karol Kossak

(1886 Kraków – 1955 tamże)

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Portret z koniem

Portret mężczyzny
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 19 × 25 cm
na odwrocie szkic

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

Praca pochodzi ze szkicownika Jerzego

dat. p. d.: „26/II”

Kossaka, który artysta zapełniał w latach

na odwrocie szkice koni i jeźdźca

dwudziestych XX wieku.

cena wywoławcza: 1 900 zł •

cena wywoławcza: 2 600 zł •

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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36

Stanisław Batowski Kaczor

Adam Setkowicz

(1866 Lwów – 1946 tamże)

Święty Jerzy walczący
ze smokiem
olej, płótno na tekturze, 48,5 × 34,5 cm
sygn. p. d.: „St. Kaczor Batowski”

(1875 Kraków – 1945 tamże)
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował,
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne.

Krakowiacy
akwarela, tektura, 16 × 32 cm
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 3 800 zł

Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego

cena wywoławcza: 1 900 zł

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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37
Józef Sylwestrowicz
(1893–1980)

Zaprzęg
olej, płótno, 57 × 103,5 cm
sygn. p. d.: „J.Sylwestrowicz”

Artysta malarz, ale przede wszystkim nauczyciel, działacz społeczny. W 1923 roku miał
rozpocząć studia artystyczne w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, jednak ostatecznie do
tego nie doszło. Swój warsztat malarski kształcił od lat 20-tych, zarówno we własnym zakresie
jak i na kursach uzupełniających. Sam swoją wiedzę przekazywał swoim uczniom, w m.in.
w szkole w Mrozach, czy w szkole powszechnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie nauczał
w latach 20-tych – 30-tych XX w. uczestnik wielu lokalnych akcji społeczno-politycznych.
W latach 1939–1945 uczestnik kampanii wrześniowej. Był więźniem niemieckiego obozu
jenieckiego Oflag VII A Murnau, gdzie brał udział w kursach malarstwa i rysunku, a także
historii, administracji szkolnej. Odbył częściowe studia wyższe w Obozowym Instytucie
Pedagogicznym. Po wojnie w 1946 roku powrócił do Mińska Mazowieckiego, gdzie brał

cena wywoławcza: 9 000 zł •

czynny udział w odbudowie miasta po wojnie, skupiając się przede wszystkim na szkoleniach

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

przyszłych nauczycieli.
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38

Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkał
w Delatynie. Co roku wyjeżdżał do Monachium, gdzie w ostatnich latach swojego życia

Józef Jaroszyński

prowadził swoją pracownię. Swoje prace Jaroszyński prezentował w Towarzystwie Przyjaciół

(1835 Lwów – 1900 Monachium)

Powrót z sianokosów,

1857 r.

olej, płótno, 91 × 126 cm
sygn. i dat. p. d.: „Józef Jaroszyński/1857”

Sztuk Pięknych w Krakowie, w Zachęcie w Warszawie, we Lwowie oraz w Monachium
i Wiedniu. Był artystą wszechstronnym – sprawnie operował kilkoma technikami malarskimi.
W swojej twórczości nie pozostawał jedynie w kręgu jednego tematu – malował pejzaże,
sceny z polowań, sceny historyczne i te, oparte na dziełach literatury. Często pochylał się
nad scenami rodzajowymi inspirowanymi folklorem huculskim i góralskim. Powszechnym
motywem prac Jaroszyńskiego stanowiła sylwetka konia. W pierwszej fazie twórczości
w obrazach artysty widać silne zakorzenienie w tradycji akademickiej, w kolejnych latach

cena wywoławcza: 66 000 zł

artysta śmielej poszerzył swoją paletę barw, wprowadzając do swoich kompozycji efekty

estymacja: 75 000 – 90 000 zł

światłocieniowe.
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Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94,
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał

39

w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego.

Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Na brzegu,

1923 r.

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 49,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „S Jaxa/1923”

Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków.
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.:

cena wywoławcza: 6 500 zł •

w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum

estymacja: 11 000 – 15 000 zł

Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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„Są to dobre studia realistyczne, doświadczenia koloru, które mają wigor, ale siłą rzeczy zostały
dotknięte tą prostotą, która nieodmiennie towarzyszy dziełom artystów nieopierających swej
materialnej znajomości obrazu na ideale czy, innymi słowy, systemie, odpowiedzialnym za
narzucanie im wyższych poglądów, co podnosi je artystycznie ponad nawet najzręczniejsze
eksperymenty laboratoryjne czy kulinarne”
Maurice Raynal, L’Intransigeant, 11 X 1923, s. 2 [w]. M.Muszkowska,
„Natan Grunsweigh, Mistrzowie École de Paris”, 2020 r., 57

40
Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Wazon z kwiatami
olej, tektura, 41 × 31 cm
sygn. l. d.: “Grunsweigh”

Przed 1914 r. wyjechał do Paryża. Od roku 1921 wystawiał w paryskich salonach Jesiennym,
Niezależnych i Tuileries. Malował widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne

cena wywoławcza: 14 000 zł •

i martwe natury. W twórczości jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Cezanne’a, a także kubizmu.
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41
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski –
1943 Sobibór)

Bukiet mimoz,

1932 r.

technika mieszana, papier na tekturze,
55,5 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „A Weinbaum/1932”

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach.
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie,

cena wywoławcza: 6 000 zł

urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.
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42
Isaac Antcher
(1899 Perececina – 1992 Paryż)

Martwa natura
olej, płótno, 69 × 98 cm
sygn. p. d.: „Antcher”

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

cena wywoławcza: 12 000 zł •

wokół portretów, martwych natur, pejzaży i widoków wnętrz. W jego dziełach wyodrębnić

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

można wpływy Cezanne’a, barbizończyków oraz wspomnianych już impresjonistów.
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Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach

43
Pinchus Krémègne
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Drzewa
olej, płótno, 63,5 × 80 cm
na odwrocie pieczęć: “VENTE/KREMEGNE”

1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do
Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznał się z Chagallem, Legerem,
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił
trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu.
Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. osiadł w Ceret, podróżował
do Paryża, a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości
malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością Cezanne’a i Van Gogha. Malował
przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty.
Początkowo artysta sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił.
Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu oraz w Londynie,
Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.
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„[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie grzeszą. Są tradycjonalistami,
ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą albo w ślad za najmłodszymi kierunkami
w sztuce francuskiej, albo samodzielnie rozwiązują problemy malarskie i rzeźbiarskie
[jest] Hayden, który najwyraźniej i najinteligentniej korzysta z wpływów sztuki Cezanne’a
i Gauguina, ale [wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną oryginalność w dekoracyjny
harmonizowaniu plam barwnych (...).”
A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwów), 1912, t. I, z. 2, s. 68 (pokrewny
tekst w: idem, Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura i Sztuka” 1912, nr 12
(dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).

44
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Haga – Wietrzny dzień
olej, płótno, 33,5 × 46 cm
sygn. p. d.: „Hayden”
na krośnie napis: „Hayden Paysage (la
Hague) ”

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

cena wywoławcza: 16 000 zł •

W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

do obserwacji natury.
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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-

45
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Klaun
olej, sklejka, 22 × 15,5 cm
sygn. l. d.: „KLIMEK”

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów Gu-

tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji

stawa Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych

i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej.

w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił

Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego

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
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już wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. Dotychczas, stojący na jej czele prof.

Stanisław Eleszkiewicz

Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim

(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

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

Na miejskim placu
olej, tektura, 25 × 41 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „S.Eleszkiewicz”

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

cena wywoławcza: 2 200 zł •

w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił

cena wywoławcza: 4 800 zł •

przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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47

48

Ludwik Klimek

Włodzimierz Terlikowski

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż z pasterzem

Pejzaż śródziemnomorski,

olej, tektura, 17,5 × 21,5 cm

olej, płótno, 54 × 65 cm

sygn. p. d.: „KLIMEK”

sygn. i dat. p. d.: „19/Wł. Terlikowski”

cena wywoławcza: 2 200 zł •

cena wywoławcza: 17 000 zł

(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi,

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.

84

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

1919 r.

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J. P. Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede
wszystkim w Galerie La Boitie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro

85

O swojej miłości do morza i przysiędze poświęcenia swojego talentu marynistyce Mokwa
wspominał po latach: „Wie Pan, otwarte, pełne morze zawsze robiło na mnie potężne
wrażenie. Stojąc twarzą w twarz z żywiołem, miałem uczucie, że stoję przed obliczem
samego Boga. Właśnie wtedy, podczas bitwy zrozumiałem, że mój los, los Polski i morza jest
nierozerwalnie połączony. „Jeśli Polska się odrodzi, to wówczas cały mój talent, wszystkie
moje myśli, całą moją duszę i całe moje życie poświęcę morzu. Tak mi dopomóż, Boże
wszechmogący”
Marian Mokwa [w:] K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r. s. 73

49
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łodzie na plaży w Sopocie,
1942 r.

akwarela, papier, 34,5 × 48,5 cm
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany ołówkiem l. d.:
„Mokwa/Sopot 1942.”

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

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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50
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze
olej, płótno, 115 × 245 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Mokwa”
„Widoki morskie malowane przez Mokwę mają ten sam przekonywający styl, co i ludzie.

Obraz najprawdopodobniej był prezentowany

Malarz kocha to, co utrwala w sztuce. Rzeczy te opowiadają nam wiele o zawsze mocnych

na Wystawie Jubileuszowej Mariana Mokwy

przeżyciach twórcy (…) Jego malarskie morze żyje, mówi, szumi, huczy. Czy z rannych

w sopockim Biurze Wystaw Artystycznych

wstające oparów, leniwe i półsenne, gdy ledwo zmarszczona jest skóra morza, czy w dzień

w 1969 (wrzesień-październik). Artysta

pochmurny ołowiem brzemienne, czy nasrożone, z białymi grzywami fal rozwścieczone,

umieścił tam 8 prac w dużym formacie –

pędzące stado dzikich koni, czy pod wieczór ciche, w dostojnych fioletach utulone, czy po

„Morze I”, „Morze II”, „Morze III”, „Idzie

zachodzie słońca tajemnicze, ciemne, atramentowe. Wszystkie fazy życia morza, wszystkie

sztorm”, „Noc na morzu”, itp.

jego chwile, mozolnej, pracowitej doby, zna Mokwa jak siebie. Każdy jego szept, nie każdemu

cena wywoławcza: 56 000 zł •

zrozumiały, wypisać umie pędzlem na karnetach jego żywota”.

estymacja: 65 000 – 90 000 zł
88

K.Wójcicki, Rozmowy z Mokwą, Gdynia 1997 r. s. 103
s op oc k i d om au kcy j n y

51
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze II
olej, płótno, 115 × 245 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Mokwa”
Obraz najprawdopodobniej był prezentowany
na Wystawie Jubileuszowej Mariana Mokwy
w sopockim Biurze Wystaw Artystycznych
w 1969 (wrzesień-październik). Artysta
umieścił tam 8 prac w dużym formacie
– „Morze I”, „Morze II”, „Morze III”, „Idzie
sztorm”, „Noc na morzu”, itp.
cena wywoławcza: 56 000 zł •
estymacja: 65 000 – 90 000 zł
90
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52

53

Marian Mokwa

Marian Mokwa

(1889 Malary – 1987 Sopot)

(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łódka na morzu

Widok na klif

olej, płótno, 50 × 70 cm

olej, tektura, 35,5 × 46 cm

w świetle oprawy

w świetle oprawy

sygn. p. d.: „Mokwa”

sygn. p. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 9 500 zł •

cena wywoławcza: 8 500 zł •

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

92

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

93

54
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Pejzaż z Orłowa,

55

przed 1964 r.

Eugeniusz Dzierzencki

olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”
na odwrocie nalepka z Biura Wystaw
Artystycznych w Sopocie z Wystawy Marynistycznej z 1964 r. z opisem obrazu;
poniżej nalepka z danymi artysty
Wystawiany:
– Wystawa Marynistyczna, Biuro Wystaw
Artystycznych w Sopocie, 1964 r.
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)
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

Rewa. Zatoka Pucka,

1961 r.

olej, tektura, 33 × 46 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”
na odwrocie nalepka autorska
z opisem pracy
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 000 zł •

ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

w zróżnicowanej aurze.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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Henryk Baranowski

Henryk Baranowski

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Przy brzegu
olej, tektura, 23 × 33 cm w świetle
oprawy
sygn. p. d.: „H. Baranowski”

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

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Martwa natura
olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: „H. Baranowski”
na krośnie autorski stempel

cena wywoławcza: 2 200 zł •

życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 4 000 – 7 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.

estymacja: 4 500 – 6 500 zł
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Artysta w plenerze, Kaszuby (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

Pracownia artysty (źródło fotografii: Archiwum rodziny artysty)

58
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Jesień na Kaszubach
olej, tektura, 45 × 56 cm
sygn. p. d.: „H. Baranowski”
na odwrocie nalepka autorska
z opisem obrazu
cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 500 – 8 000 zł
98
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Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia –
2011 Arizona)

Żaglówki
ołówek, papier,
26,5 × 35,3 cm
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko
(1912–2011). Widoki Sopotu
1945–1956.” Wystawa od 8
do 31 grudnia 2016, Sopocki
Dom Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 2016 r, str. 21, poz. 14
cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł
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Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia –
2011 Arizona)

Cyrk (praca dwustronna)
ołówek, papier, 25 × 35 cm
na odwrocie szkice koni
i numer 22
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Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Na trybunach
akwarela, ołówek, papier, 40 × 48 cm
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:

100

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce

„Władysław Brzosko

Wystawiany i reprodukowany:

(1912–2011). Widoki Sopotu

„Władysław Brzosko (1912–2011).

1945–1956.” Wystawa od

Widoki Sopotu 1945–1956.” Wystawa

8 do 31 grudnia 2016, So-

od 8 do 31 grudnia 2016, Sopocki Dom

pocki Dom Aukcyjny, Muzeum

Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 2016 r, str.

Sopotu, 2016 r.

39, poz. 43.

cena wywoławcza: 450 zł •

cena wywoławcza: 550 zł •

prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej,

estymacja: 800 – 1 200 zł

estymacja: 800 – 1 500 zł

widoki Sopotu, czy Oliwy.
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marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do
Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał
złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających
powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych

101

W latach 1997–2003 studiował na wydziale Malarstwa i Grafiki w Gdańsku. Obronił
dyplom z wyróżnieniem w 2003 roku w pracowni prof. M. Olszewskiego. Aneks z witrażu
w Pracowni Malarstwa Ściennego i Witraż u prof. Andrzeja Dyakowskiego. Mieszka i pracuje
w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym. Jego prace
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą. Wybrane wystawy:
2019 – wystawa zbiorowa „Portrety natury”, Sopocki Dom Aukcyjny/Galeria Modern, Sopot;

62

2018 – wystawa zbiorowa „Mistrz i Morze”, Galeria Kapitańska, Szczecin; 2017 – wystawa
finalistów konkursu 43. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-

Tomasz Kołodziejczyk

-Biała; 2016 – wystawa finalistów konkursu 25. Festiwalu Malarstwa Współczesnego,

(ur. 1976)

Wejście do portu IV,

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza, Szczecin; 2015 – „Pejzaż Horyzontalny” (wspólnie
2021 r.

akryl, płótno, 50 × 50 cm
sygn. na odwrocie: ‚”WEJŚCIE DO PORTU
IV”/TOMASZ/KOŁODZIEJCZYK/2021”

z Marzeną Ślusarczyk), Galeria Modern, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2014 – wystawa
malarstwa (wspólnie z Marzeną Ślusarczyk), Galeria Sandhofer, Salzburg, Austria; 2014 –
wystawa malarstwa “Przystań na chwilę...” (wspólnie z Marzeną Ślusarczyk), Galeria Next,
Bydgoszcz; 2014 – wystawa malarstwa, Back Door, Katowice; 2013 – Triennale Polskiego
Malarstwa Współczesnego, BWA Rzeszów; 2013 – „Summertime”, Galeria Pionova, Gdańsk;
2012 – wystawa malarstwa, Polswiss Art/Dyspensa, Warszawa; 2012 – „Zbliżenia”, Salon

cena wywoławcza: 2 600 zł

Wystawowy Marchand, DESA Unicum, Warszawa; 2012 – „Ein tag am meer”, Galeria

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Sandhofer, Innsbruck, Austria
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Rudolf Priebe

Reinhold Bahl

(1889–1956 Rudolfstadt)

(1869 Gdańsk – 1945 tamże)

Dwie łodzie u brzegu
olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. p. d.: „Priebe”

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Kaempffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha.
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były

Zatoka Gdańska,

1893 r.

olej, płótno, 34,5 × 52,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „R.Bahl/DANZIG.93”

Artysta był uczniem Wilhelma Augusta Stryowskiego. W twórczości swej korzystał z doświadczeń impresjonistów. We wczesnym okresie malował nastrojowe sceny rodzajowe,
z czasem zainteresowania jego skłaniać się zaczęły w kierunku malarstwa pejzażowego

cena wywoławcza: 1 900 zł •

mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej

cena wywoławcza: 7 500 zł

i zagadnienia światła. Z lat 1920–1945 pochodzą liczne prace, ukazujące widoki Gdańska,

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

i intensywnej kolorystyce.

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

w tym okolic Oliwy.

104

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

105

65

66

Teodor Urtnowski

Władysław Lam

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Me-

(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

hoffera. W okresie międzywojennym wykładał rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś

Gdańsk
olej, płótno, 65,5 × 80,5 cm
sygn. p. d.: „TH. URTNOWSKI”

Theodor Urtnowski, niemiecki malarz i grafik, studiował pod kierunkiem A. Maennchena
w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Swoje studia artystyczne uzupełniał w Paryżu.
Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, tworzył prace olejne, rzadziej
pastelowe. Malował przede wszystkim widoki Gdańska oraz okolic. Zajmował się także
malarstwem religijnym - dla kościołów oraz projektował dekoracje teatralne. Jeden jego

Gdańsk
olej, płótno, 60 × 76,5 cm
sygn. śr. d.: „W.Lam”

po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną w PWSSP w Sopocie oraz na Politechnice
Gdańskiej. Należał do ugrupowań artystycznych Świt, Plastyka, Awangarda. Miał wiele
wystaw indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uprawiał malarstwo, rysunek
i grafikę, a tematami jego prac były najczęściej pejzaże, kompozycje figuralne i portrety,
zaś po 1956 r. również kompozycje abstrakcyjne. Znamienne dla twórczości artysty jest

cena wywoławcza: 8 500 zł •

obraz, również przedstawiający widok Gdańska od strony Motławy, znajduje się w zbiorach

cena wywoławcza: 16 000 zł •

zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Muzeum Narodowego w Gdańsku.

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

płaszczyznami barwnymi.
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68
Jan Szancenbach

67

(1928 Kraków – 1998 tamże)

Władysław Lam

Pejzaż norweski z łódką,

(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

1997 r.

olej, płótno, 74 × 85 cm

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP u W.
Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię na Wydziale

Morze

sygn. p. d.: „Xancenbach”

olej, sklejka, 50 × 67 cm

SZANCENBACH/PEJZAŻ NORWESKI-

sygn. l. d.: „W. Lam”.

/Z ŁÓDKĄ/1997”

cena wywoławcza: 11 000 zł •

cena wywoławcza: 15 000 zł •

monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy znajdują się w wielu

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz w wielu muzeach w Polsce.
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na odwrocie autorski napis: „JAN
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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

109

„Jego specjalnością były nastrojowe krajobrazy nokturnowe, malowane o różnych porach
dnia i roku, zachody słońca, poranki, księżycowe noce, mroczne rozlewiska wodne, pokryte
cieniem kępy drzew. Szukał w naturze barw i świateł niezwykłych, wychodził poza „normalną”
gamę kolorystyczną, świetnie operował odcieniami czerwieni i różu, połyskliwymi czarnymi
błękitami i fioletami… P. opowiadał się za tradycyjnym odczuwaniem pejzażu, przedkładał
związek z ziemią ojczystą i realistyczną formułę nad eksperymenty formalne i „nowinki”
artystyczne. Duchowość, wrażliwość i zespolenie z przyrodą uważał za naczelne przymioty
dobrego pejzażysty, a spośród polskich malarzy najwyżej cenił Chełmońskiego <<który
zamieniał w sztukę swoje stany psychiczne…>>” Melbechowska-Luty, 1997, cyt. za U.
Makowska, Popowski Stefan (biogram), [w:] Słownik Artystów Polskich, t. VII, Warszawa
2003, s. 412.
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Stefan Popowski
(1870 Warszawa – 1937 tamże)

Pejzaż,

1908 r.

olej, płótno, 83,5 × 112 cm
sygn. i dat. l. d.: „STEF. POPOWSKI
1908”

Uczeń w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. W 1889 r. rozpoczął naukę malarstwa
w petersburskiej akademii, a rok później w Monachium. W 1891 r. na stałe zamieszkał
w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Prowadził bardzo aktywne życie artystyczne. Działał jako organizator
i juror wystaw; z jego też inicjatywy w 1898 r. rozpoczęła się tradycja organizowania Wystawy
Wiosennej w Salonie Artystycznym w Warszawie. Popowski był bardzo płodnym artystą.
Pracując przeważnie w technice olejnej, w swojej twórczości malował między innymi widoki
miejskie, głównie weneckie, ale też i warszawskie. W jego dorobku artystycznym można
również odnaleźć przedstawienia wnętrz oraz martwych natur. Ale to pejzaż dał artyście

cena wywoławcza: 44 000 zł

największą sławę i uznanie. Malował pełne nastroju krajobrazy, o różnych porach dnia

estymacja: 50 000 – 65 000 zł

i nocy. Skupiał się głównie na aspektach gry światła.
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Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89

71

studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę

Malarz nieokreślony

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940

kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

(1 połowa XX w.)

Kraków)

i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,

Pejzaż z rzeką
olej, tektura fakturowana, 69 × 48 cm
sygn. i opisany p. d.: „W. Wodzinowski/…
(dalej nieczytelnie)”

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

W górach
olej, tektura, 38 × 29 cm
na odwrocie ołówkiem napisane:
„Krym..../St.Galek”

cena wywoławcza: 3 400 zł

obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

przedstawienia.

estymacja: 3 000 – 6 000 zł
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72
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Dziewczyna zbierającą krokusy,
1937 r.

akwarela, papier, 54,5 × 100,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „Augustynowicz/1937”
na odwrocie nalepka zakładu ramiarskiego
Jana Jóźwiaka w Poznaniu

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollosy’ego w Monachium.
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in.
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie.
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głownie akwarelą.

cena wywoławcza: 9 000 zł

Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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Stanisław Czajkowski

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego

(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914

Podwórko
olej, płótno, 75 × 102 cm
sygn. p. d.: „STANISŁAW CZAJKOWSKI”

przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych
miasteczkach i wsiach. W swoich kompozycjach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną,

cena wywoławcza: 34 000 zł •

uzyskując na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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75

Leonard Stroynowski

Artysta malarz, pedagog. Pierwsze malarskie kroki stawiał w pracowni absolwenta peters-

(1858–1935)

burskiej Akademii Włodzimierza Kislicznego w Żytomierzu. Studia artystyczne rozpoczął

Paul Weimann

w 1882 roku na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Jana Matejki, Feliksa

(1867 Wrocław -1945 Jelenia Góra)

Dziewczyna na drodze
olej, tektura, 49 × 69,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „L. Stroynowski”

Szynalewskiego Władysława Łuszczkiewicza i Floriana Cynka. Dwukrotny stypendysta (im.
Laskowskich i im. Samuela Głowińskiego), po studiach podróżował i przez dłuższy czas
przebywał na Kaukazie. Ostatecznie osiedlił się w Krakowie, gdzie pracował jako profesor
anatomii artystycznej i rysunku na Wyższych Kursach dla Kobiet Baranieckiego. Autor
licznych pejzaży i prac o tematyce sakralnej, portretów wybitnych krakowskich osobistości

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

Studia odbył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna.
Naukę kontynuował w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W dorobku malarskim
Weimanna przeważają pejzaże. Artysta z uwielbieniem przedstawiał na swoich płótnach
krajobrazy Dolnego Śląska, Karkonoszy, Jeleniej Góry. Szczególną popularnością cieszyły

cena wywoławcza: 2 600 zł

i scen rodzajowych. Wraz z Zygmuntem Papieskim stworzył olejną wersję Pocztu królów

cena wywoławcza: 7 000 zł

się zimowe przedstawienia karkonoskich widoków. Największy zbiór prac artysty znajduje

estymacja: 5 000 – 8 000 zł

polskich Jana Matejki.

estymacja: 10 000 – 20 000 zł

się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
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W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku,
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał

76
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Wesele huculskie
akwarela, papier, 54,5 × 33 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Sichul.”

do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim,
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również

77

z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach.

Władysław Skoczylas

W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał

Uliczka
akwarela, papier, 49,5 × 35,5 cm
sygn. l. d.: W. Skoczylas

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża,
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków
„Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się
grafice, wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego
drzeworytu. Stworzył około 200 drzeworytów i 100 rycin wykonanych innymi technikami.

cena wywoławcza: 7 500 zł

malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym

cena wywoławcza: 9 500 zł

Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.

estymacja: 13 000 – 18 000 zł

malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.
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78
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Park
olej, płyta, 60 × 60 cm
sygn. p. d.: „Wlastimil Hofman”

79
W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-

Wlastimil Hofman

go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

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

Pod Bożą opieką,

1962 r.

olej, płyta, 18 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wlastimil/
Hofman/1962”

cena wywoławcza: 9 500 zł •

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

cena wywoławcza: 6 500 zł •

estymacja: 12 000 – 20 000 zł

ekspresji przedstawienia.

estymacja: 14 000 – 20 000 zł
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80
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Portret dziewczyny
akwarela, papier, 31 × 25 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem śr. p.: „Augustynowicz”
cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł
124
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W l. 1844–49 uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in.

81
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Myśliwi
akwarela, papier, 41,5 × 28,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „F. Kos/18 (…) – nieczytelnie”

Chrystiana Breslauera, Aleksandra Kolulara oraz Jana Feliksa Piwowarskiego, który to
wpłynął na styl Kostrzewskiego w młodości. Podczas nauki przyjaźnił się m. in. z Wojciechem
Gersonem czy Józefem Brodowskim, z którymi długo utrzymywał kontakt, także po ukończeniu
studiów, razem malując i poszukując twórczych inspiracji. Artysta w l. 1850–60 wykonał

82

ok. 200 akwarel i rysunków ze scenami rodzajowymi Warszawy. W tym czasie zaczął

Michał Pociecha

malował w stylu starych mistrzów holenderskich, do czego przyczyniła się podróż w 1856

(1852 Prokocim – 1908 Kraków)

r. na zachód Europy, gdzie zwiedził m.in. Drezno, Berlin, Wiedeń i Paryż. Pracował jako
nauczyciel rysunku, także w Szkole Rysunku i Malarstwa Marii Łubieńskiej. Publikował
satyryczne rysunki w wielu czasopismach, np. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”,
„Kłosach” oraz tworzył ilustracje do utworów literackich. Wystawiał w krakowskim i lwowskim
TPSP, TZPR, Salonie Aleksandra Krywulta, Salonie Artystycznym itp. Kostrzewski często
ukazywał życie warszawskiego ludu zmagającego się z biedą i niesprawiedliwością społeczną.

Na drodze,

1892 r.

akwarela, gwasz, ołówek, papier,
38 × 25 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „M. Pociecha 92”

Malarz, rysownik. Studia odbył w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1869–75, pod
kierunkiem Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Następnie w 1875 roku w Akademii
monachijskiej u Ludwiga Löfftza. Pociecha już podczas nauki został dwukrotnie odznaczony
medalami. Wystawiał swoje prace w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (od

cena wywoławcza: 2 000 zł

Nierzadko w twórczości krytykował przywary i zacofanie społeczeństwa. Był też doskonałym

cena wywoławcza: 2 200 zł

1875 r.) i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz Salonie Krywulta w Warszawie, a także

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

pejzażystą, z wyczuciem światła, koloru oraz świetną kompozycją.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

w Wiedniu, Pradze i we Lwowie. Posługiwał się głównie akwarelą, rzadziej technika olejną.
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83

84

Erwin Czerwenka
(1887 Czerniowce – 1970 Kraków)

Widok z lasu/Piwniczna,
(praca dwustronna)

6

128

1920 r.

Erwin Czerwenka
(1887 Czerniowce – 1970 Kraków)

Zachód słońca,

1920 r.

olej, tektura, 62,5 × 47 cm

olej, tektura, 26,5 × 31 cm

sygn. l. d.: „Erwin Czerwenka/

sygn. i dat. l. g.: „E. Czerwenka/920”

Piwniczna 920”

na odwrocie papierowa nalepka z odręcz-

na odwrocie szkic dzieci oraz napis

nym napisem: „Czerwenka Erwin/Kraków,

ołówkiem: „Czerwenka Erwin/Kraków,

Dietla 94/IV./Zachód słońca (olejny)/em:

Dietla 94/IV./„Widok z lasu”/5000”

3IX27

Praca zostanie uwzględniona w katalogu

Praca zostanie uwzględniona w katalogu

raisonné dzieł malarskich Erwina Czerwenki

raisonné dzieł malarskich Erwina Czerwenki

autorstwa Krystyny Czerni, przygotowywa-

autorstwa Krystyny Czerni, przygotowywa-

nym przez wydawnictwo IRSA

nym przez wydawnictwo IRSA

cena wywoławcza: 1 900 zł •

cena wywoławcza: 1 300 zł •

Ponadto, w roku 1928, prezentował swoje prace wspólnie z Z. Stryjeńską, zaś w 1934

estymacja: 2 500 – 4 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

uczestniczył w wystawie „Wojciech Weiss i jego uczniowie”.
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W latach 1905–1910 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
L. Wyczółkowskiego, T. Axentowicza, S. Unierzyskiego i W. Weissa. W latach 1913–1930
uczył rysunku w krakowskich gimnazjach. Malował pejzaże, portrety i martwe natury.
Projektował również witraże. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim TZSP.
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86

T. Hitchins

Henri D. Roszezewski

(XIX w.)

(XIX w.)

Burza na morzu,

Krajobraz włoski,

1835 r.

1891 r.
Malarz pochodzenia polskiego, działający na przełomie XIX i XX wieku we Francji. Malował

olej, płótno, 53 × 71 cm

olej, płótno, 79 × 64 cm

sygn. i dat. l. d.: „Hitchins 1835”

sygn. i dat. l. d.: „Rosz. 1891”

cena wywoławcza: 9 500 zł

cena wywoławcza: 14 000 zł

„zasobow Meliesa” (Fonds Melies), nabytej w 2004 r. przez francuskie Narodowe Centrum

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

estymacja: 18 000- 25 000 zł

Kinematografii (CNC).
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pejzaże oraz sceny rodzajowe. W jego dorobku odnaleźć można również, namalowany
w 1887 r., portret George’a Melies’a (1861–1938) wchodzący w skład historycznej kolekcji
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88

Hippolite Fauvel

Francois Stroobant

(1835 Amiens –?)

(1819 Bruksela – 1916 tamże)

podróże po Europie, odwiedzając m. in. tereny Niemiec oraz Polski. Od 1850 swoje życie

(przypisywany)

związał z Belgią, gdzie mieszkał i pracował. Z tego czasu pochodzą liczne przedstawienia

Łodzie rybackie w Granville

Przy zamku

olej, płótno, 65,5 × 101 cm
sygn. l. d.: „Hipp. Fauvel. Granville”

Jego twórczość to przede wszystkim marynistyczne, nastrojowe sceny przedstawiające statki

olej, płótno, 61 × 81 cm

Studia malarskie odbył w Akademii w rodzinnej Brukseli, w pracowniach F.J. Naveza
i P. Lautersa. Jego twórczość to przede wszystkim przedstawienia wedut. Artysta odbył liczne

widoków Brukseli, Brugii oraz innych belgijskich miast i miasteczek. Twórczość artysty
zachwyca z jakim pietyzmem ten oddawał wszelkie szczegóły architektonicznych elementów.
Malarskości każdego przedstawienia oddawały mistrzowskie posługiwanie się Stroobanta
światłocieniem. Artysta również posługiwał się litografią. W 1865 roku objął stanowisko

cena wywoławcza: 19 000 zł

dobijające do brzegu. Był autorem fresków oraz obrazów znajdujących się w zamku w Baume

cena wywoławcza: 5 000 zł

dyrektora Akademii Molenbeek Saint-Jean w Brukseli. W 1878 otrzymał tytuł Oficera Orderu

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

we Francji. Jego prace można oglądać między innymi w Arts et Traditions Populaires w Paryżu.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Leopolda. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. w Brukseli i w Budapeszcie.
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89
Stanisław
Dąbrowski
(XX w.)

Snopki
akwarela, papier,
28,5 × 38 cm
w świetle
passe-partout
sygn. p. d.:
„StDąbrowski”
cena wywoławcza:
1 700 zł
estymacja:
4 000 – 5 000 zł

90
Otto Rabe
(1841 Królewiec –
1903)

91

Pejzaż

Wiktor Korecki

olej, deska,
26,5 × 35 cm
sygn. l. d.:
„Otto Rabe”

(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zima
olej, płótno, 52,5 × 62,5 cm

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje

Niemiecki malarz-pejzażysta urodzony w 1841 roku. Działał w Królewcu, Monachium (do 1882) i Sopocie

cena wywoławcza:

(1903). Wystawiał swoje prace w Dreźnie, Hanowerze i Berlinie. Na swoich obrazach prezentował najczęściej

1 400 zł

widoki niemieckich zagród umieszczonych w lesistym pejzażu. Spotykane są również rzadsze, utrzymane w duchu

estymacja:

cena wywoławcza: 4 200 zł •

najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu

symbolizmu, widoki Egiptu.

4 000 – 6 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą,
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92
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970
Szklarska Poręba)

Pejzaż z zabudowaniami
akwarela, ołówek, papier,
19 × 29 cm
sygn. monogramem
wiązanym l. d.: „WH”
opisany ołówkiem u dołu:
nieczytelnie
Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności
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:
4 000 – 6 000 zł

94
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

93

W drodze do Hajfy,

Wlastimil Hofman

ołówek, papier, 21 × 24 cm

(1881 Praga – 1970
Szklarska Poręba)

sygn., dat. i opisany l. d.: „Wlastimil
Hofman/28 XII 40/w drodze do Hajfy”
na odwrocie autorski napis: „Na okręcie

Pejzaż

„Warszawa” z (…) do Hajfy/WH”

akwarela, ołówek, papier,

Do pracy dołączone potwierdzenie

21 × 32,5 cm

autentyczności z 2019 r. Wacława

w świetle passe-partout

Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego

sygn. monogramem

przyjaciela Wlastimila i jego spadkobiercy

wiązanym p. d.: „WH”

w Szklarskiej Porębie. Przez ponad 50 lat

cena wywoławcza:
3 600 zł •

136

1940 r.

Jędrzejczak prowadził muzeum artysty
w jego domu we Wlastimilówce.

estymacja:

cena wywoławcza: 2 200 zł •

4 000 – 6 000 zł

estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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97

Mojżesz Kisling

Mojżesz Kisling

(1891 Kraków –

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

1953 Sanary-sur-

Kompozycja,

Mer)

1916 r.

litografia, papier, 44 × 30 cm

Pejzaż

sygn. i dat. ołówkiem p. d.:
„Kisling 1916.”

litografia

opisany ołówkiem. l. d.: „5/50” oraz

barwna, papier,

u dołu: „S Kisling Composition”

46,5 × 56,5 cm
(kompozycja),

cena wywoławcza: 2 200 zł •

56 × 68 cm (arkusz)

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

l. d. ołówkiem:
„4/150” oraz p.
d.: owalny wycisk
„ATELIER KISLING”
i podpis ołówkiem:
„Jean Kisling”

98

cena wywoławcza:

Mojżesz Kisling

1 900 zł •
estymacja:
2 600 – 4 000 zł

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kawiarnia La Rotonde
litografia barwna, papier, 41,5 × 52,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: „Kisling”, l.
d. owalna pieczęć „ATELIER KISLING”
z numeracją ołówkiem: „LIX/LXX” na
odwrocie sygnowanie przez Jeana Kislinga
z 1979 r.

96

Z teki: Paris, Provence, Gitans

Mojżesz Kisling

Kawiarnia „La Rotonde” otwarta w 1911

(1891 Kraków –
1953 Sanary-surMer)

o których troszczył sie Victor Libion zwany
„Papą Libon”. Ściany kawiarni pokrywały
płótna Chagalla, Picassa, Modiglianiego oraz

Martwa natura
z rybami

wielu innych. „Libion zakazywał swoim kel-

litografia barwna,

kosztującą jedynie dwadzieścia centymów

papier, 44 × 57 cm

café-crème. […] Czasami zatrudniał Ki-

(kompozycja),

slinga, ze względu na jego sylwetkę, jako

54,5 × 76 cm

ochroniarza. Krytyk Andre Salmon pisał

(arkusz)

„jego klienci natychmiast zostawali jego

l. d. ołówkiem:

przyjaciółmi. Jego elegancki autorytet działał

„144/150” oraz

na większość trudnych osobowości. Kawiar-

p. d.: owalny wycisk

nia zwana była plażą Montparnasse’u gdyż

„ATELIER KISLING”

jej tarasy były nasłonecznione większość

i podpis ołówkiem:

dnia. Przebywali tam Pablo Picassa, Georg

„Jean Kisling”

Braque, Juan Grisa, Louis Marcoussis

cena wywoławcza:
1 900 zł •

138

była „Foyer des artistes” ośrodkiem artystów,

nerom namawiania do konsumpcji, dlatego
też można tam było siedzieć godzinami nad

(Ludwik Markus), Henryk Hayden, Amadeo
Modligliani.

estymacja:

cena wywoławcza: 1 000 zł •

2 500 – 4 000 zł

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

s op oc k i d om au kcy j n y
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Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Mimozy
litografia barwna, papier, 44 × 55 cm
(kompozycja), 55 × 76 cm (arkusz)
sygn. na kamieniu l. d.: „Kisling”,
opis. i dat. na kamieniu p. d.:
„New York 1941”
opis. ołówkiem l. d.: „139/150” oraz
podpis. p. d.: „Jean Kisling” na owalnym
wycisku „ATELIER KISLING”
cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

101

100
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

140

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

Rudowłosa
litografia barwna, papier, 56,7 × 44,5 cm

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach

litografia barwna, papier, 58,6 × 47,9 cm

(kompozycja), 75 × 54 cm (arkusz)

(kompozycja), 75,6 × 54,6 cm (arkusz)

sygn., opis. i dat. na kamieniu p. g.:

sygn. na kamieniu l. d.: „Kisling”; opis.

„Kisling/Paris/1947”

ołówkiem l. d.: 91/150 i podpis. p. d.:

opis. ołówkiem l. d.: „HC” oraz podpis.

„Jean Kisling” na owalnym wycisku

ołówkiem p. d.: „Jean Kisling” na owal-

„ATELIER KISLING”

nym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

cena wywoławcza: 1 900 zł •

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych wystawach sztuki współczesnej

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

estymacja: 2 500 – 4 500 zł

polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.

s op oc k i d om au kcy j n y
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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 wiele 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
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Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-

Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Skrzypek,

1943 r.

węgiel, papier, papier, 65 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: „H. Berlewi. 43”

stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę

103

kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École

Włodzimierz Terlikowski

des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do w warszawskiej Szkoły Rysunkowej,

(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-

Portret,

1943 r.

olej, płótno, 35,5 × 28,5 cm
sygn. i dat. u dołu: „1943/Wł. Terlikowski”

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J. P. Laurensa. Od 1911 r. na stałe
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune.
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede
wszystkim w Galerie La Boitie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro

cena wywoławcza: 9 000 zł •

miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach

cena wywoławcza: 5 000 zł •

(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi,

estymacja: 11 000 – 14 000 zł

figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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105
Emilia Dukszyńska-Dukszta
(1837 Petersburg –
1898 Warszawa)

Dziewczynka w turkusowym
kapelusiku, 1885 r.
olej, złocenia, deska, 43 × 28,5 cm
sygn. i dat. l. g.:
„E.Dukszyńska/1885”
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

106
Emilia Dukszyńska-Dukszta
(1837 Petersburg –
1898 Warszawa)

Dziewczynka z bordową
kokardą, 1885 r.
olej, deska, 43 × 28,5 cm
sygn. l. g.: „Dukszyńska/1885”
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

104
Wacław Szymanowski
(1859–1930)

Kołowrotek
olej, płótno naklejone na płytę,
51,5 × 38 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.:
„W.Szymanowski/188 (?)”

Uczył się w warszawskiej szkole rysunkowej u W. Gersona. Od 1875 naukę kontynuował

Pobierała prywatne leksyce rysunku u warszawskich malarzy Jana

w Paryżu u C.Godebskiego a także w École des Beaux-Arts u E.Delaplanche’a. W Monachium

Ksawerego Kaniewskiego i Aleksandra Lessera. W 1871 roku wyjechała

studiował malarstwo u G. Benczura i rzeźbę u L.Löfftza (lata 1880-1882). Wystawiał

do Drezna, gdzie kopiowała obrazy w Drezdeńskiej Galerii. Następnie udała

swoje obrazy w Warszawie w TZSP oraz w salonie A. Krywulta. W Kijowie wystawiał

się do Berlina. W 1875 roku podróżował do Włoch. W 1882 roku w Mo-

u G. Ungra, a w Krakowie w tamtejszym TPSP. Wyjeżdżał na Podhale, Podhale, Pokucie

nachium rozpoczęła studia artystyczne. W kolejnych latach przebywała

i Huculszczyznę, gdzie malował studia rodzajowe, które wykorzystywał w późniejszych

w Paryżu, Antwerpii oraz Amsterdamie. Dukszyńska – Dukszta zyskała

większych realizacjach – m.in. Opowiadania górala czy Kłótni Hucułów (nagrodzonej medalem

sławę przede wszystkim jako portrecistka – z początku były to prace

na wystawie w Monachium w 1888 i w Paryżu w 1889). Od 1890 roku razem ze St.

pastelowe, następnie również i malowała w technice olejnej. Malowała

Grocholskim prowadził w Monachium szkołę malarstwa. Od 1895 roku zamieszkał w Paryżu,

również dzieci i sceny rodzajowe. Artystka tworzyła dla arystokracji i za-

a po 1905 roku osiadł w Krakowie. W tym okresie zaczął tworzyć rzeźby m.in.: wybitny

możnego mieszczaństwa. Była związana z Towarzystwem Zachęty Sztuk

„Pomnik Artura Grottgera” zrealizowany na krakowskich plantach (projekt 1898, odsłonięcie

Pięknych w Warszawie. Swoje prace wystawiała w warszawskim Salonie

w 1903). Inny projekt pomnika Chopina dla Warszawy wygrał konkurs w 1909 roku i został

Krywulta i w Salonie Artystycznym. Brała również udział w wystawach

zrelizowany w 1926 roku w warszawkich Łazienkach. Był autorem licznych portretów

w Krakowie, Lwowie oraz zagranicznych w Dreźnie, Wiedniu, Paryżu,

cena wywoławcza: 2 600 zł

(m.in. J. Malczewskiego, T.Axentowicza) i rzeźb symbolicznych (m.in. Fala, Improwizacja

Moskwie, Kijowie, Monachium, Pradze, Chicago i San Francisco. Jej

estymacja: 4 000 – 7 000 zł

Mickiewicza, Król Olch). Tworzył również nagrobne rzeźby i płaskorzeźby nagrobne.

obrazy znajdują się zbiorach Muzeów narodowego w Warszawie, Krakowie.
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107
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Portret kobiety
olej, płótno, 92 × 64,5 cm
sygn. l. d.: „Borysowski”

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS

108

w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku.

Maurycy Trębacz

Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-

(1861 Warszawa – 1941 Łódź)

tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r.
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura,

Kobieta z koszem
olej, sklejka, 49,5 × 40 cm
sygn. p. d.: „Maurycy Trębacz”

Uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie swoje malarskie umiejętności kształcił
pod okiem Wojciecha Gersona oraz Antoniego Kamińskiego. Uczył się również w pracowniach Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie.
Odbył również studia w Monachium u Aleksandra Wagnera i Otto Seitza oraz w Paryżu
w Academie Colarossi, które ukończył otrzymując srebrny medal za pracę Z martyrologii.
W 1894 roku zamieszkał w Warszawie, a następnie w 1909 roku przeniósł się do Łodzi.
W swojej twórczości utrzymanej w duchu realistycznym, malował przedstawienia ze scenami
rodzajowymi, pejzażami i portretami. Artysta bardzo często sięgał po motywy żydowskie,
ukazując w swych obrazach życie codzienne Żydów i to właśnie te przedstawienia przyniosły

cena wywoławcza: 6 500 zł •

doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy

cena wywoławcza: 6 500 zł

mu największą sławę. Swoje prace wystawiał na wystawach m.in. w Paryżu, Monachium,

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Chicago, Warszawie oraz w Łodzi.
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109
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

Wnętrze
olej, sklejka, 28 × 38 cm
sygn. p. d.: „Zofia Albinowska”
na odwrocie pieczęć „Zachęta”/ Salon
sztuki współczesnej /Lwów ul. Legionów 7

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz
w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do

110

Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła

Stanisław Żurawski

w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich

(1889 Krosno – 1976 Kraków)

(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje.

Akt
olej, płótno, 80,5 × 64 cm
sygn. l. d.: „St. Żurawski”

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał się

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja

cena wywoławcza: 6 000 zł •

przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Malował pejzaże i martwe

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty we wnętrzu pracowni lub w plenerze.
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111
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Portret Araba
olej, deska, 18, 5 × 13 cm
w świetle ramy
sygn. u dołu: „K.SZEWCZENKO”
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

112

113

Konstanty Szewczenko

Konstanty Szewczenko

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Żyd

Mężczyzna z fajką

olej, deska, 12 × 12 cm

150

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.

w świetle oprawy

olej, sklejka, 29,5 × 24,5 cm

sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

sygn. p. g.: „K.Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 100 zł •

cena wywoławcza: 1 300 zł •

portretów Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego. Swoje prace prezentował na

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

wystawach krajowych i zagranicznych.

s op oc k i d om au kcy j n y
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Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z Teatrem Rozmaitości.
Współpracował z wydawnictwem „Atlas” we Lwowie, z „Kurierem Porannym”. Jest autorem
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Malarz nieokreślony

Stanisław Chlebowski

(XIX/XX w.)

(1835 Pokutyńce na Podolu –

W tym okresie prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej

1884 Kowanówko k. Poznania)

Zachęcie. W latach 1864–76 pełnił funkcję nadwornego malarza sułtana Abdul-Azisa

Śmierć Stefana Czarnieckiego

Ucieczka mordercy,

olej, płótno, 47 × 60,5 cm

W latach 1853–59 kształcił się w Akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego

1860 r.

stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację studiów w Monachium i w Paryżu,
gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię.

w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety
sułtana oraz zamożnych cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881
r., osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację światem Wschodu.

na krośnie nalepka Karola Sommera,

akwarela, gwasz, tusz, ołówek, papier,

dawniej Schmidta z w Warszawie Senator-

40,5 × 56 cm w świetle passe-partout

ska No 459

sygn. i dat. l. d.: „St. Chlebowski/1860.”

cena wywoławcza: 2 800 zł

cena wywoławcza: 4 800 zł

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy
egzotyczny pejzaż. Stosował przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in.
w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace artysty znajdują
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117

Stanisław Ludwik de Laveaux

Stanisław Ludwik de Laveaux

(1868 Jaronowice k. Jędrzejowa – 1894

(1868 Jaronowice k. Jędrzejowa –

Paryż)

Osiołek i dziecko na łące,

1894 Paryż)
1889 r.

Kasia (Dziewczynka z kołyską),
1889 r.

gwasz, papier, 19 × 13 cm
w świetle passe-partout

gwasz, papier, 19 × 13 cm

sygn. p. d.: „L. De Laveaux”

w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „L. De Lav”

Praca jest jedną z ośmiu ilustracji do

Praca jest jedną z ośmiu ilustracji

książki dla dzieci „Iskierki – krótkie

do książki dla dzieci „Iskierki – krótkie

powiastki i bajeczki dla młodszej dziatwy”

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. 51a, s. 81

Jego rodzina przybyła do Polski z Francji w XVIII w. W latach 1884–1890 studiował
w Krakowskiej 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 plenery 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.

(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. 51c, s. 82

cena wywoławcza: 3 800 zł

Przedstawiał zarówno sceny rodzajowe, pejzaże z małopolskich i bretońskich plenerów,

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

nokturny i weduty paryskie, portrety i kompozycje symboliczne.

estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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119

Anna Saryusz Zaleska

Anna Saryusz Zaleska

(około 1880–1863)

(około 1880–1863)

Droga
olej, tektura, 21,5 × 12 cm
w świetle oprawy
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

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).

Róże
olej, płótno, 41,5 × 52,5 cm
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 850 zł

Specjalizowała się głównie w malarstwie pejzażowym oraz w martwych naturach, a szcze-

cena wywoławcza: 1 500 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

gólności w nastrojowych przedstawieniach kwiatów.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Róże w wazonie
olej, tektura, 48,5 × 33 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Z. Przebindowski”

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował

Zdzisław Przebindowski

w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji

(1902 Kraków – 1986 tamże)

i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże.
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy

Giżycko
olej, tektura, 49 × 64 cm
na odwrocie napis: „Giżycko”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie,

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

158

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

159

122
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Stópki
tusz, akwarela, papier, 29 × 19,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „AU”
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

123
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

124

Czarna parasolka

Feliks Topolski

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem T. Pruszkowskiego. Założyciel Loży Malarskiej

(1907 Warszawa – 1989 Londyn)

skupiającej uczniów właśnie T. Pruszkowskiego. Bywalec warszawskich salonów i kawiarni

tusz, akwarela, papier, 27 × 20 cm

Przegląd wojsk,

w świetle passe-partout

przed 1973 r.

sygn. p. d.: „AU”
tusz lawowany, papier, 35 × 50 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł •

sygn. dwukrotnie l. d. i p. d.: „Feliks

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Topolski”

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930
w warszawskiej ASP. W swej twórczości przede wszystkim zajmował
się ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława Prusa oraz
Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał

160

opisany p. d.: „Revue militaire”
na odwrocie nalepka z wystawy z Rutland
Galley w Londynie z 1973 roku z opisem
pracy

artystycznych, ilustrował „Skamandra” i „Wiadomości Literackie”. W 1935 r. wyjechał do
Londynu, gdzie relacjonował obchody jubileuszu Jerzego V dla „Wiadomości Literackich”.
Szybko zdobył uznanie i popularność. Ilustrował książki m. in. G. Bernarda ShaIna „Good King
Charles’s Golden Days” czy „Portraits of GBS”. Dokumentował w prasie wydarzenia II wojny
światowej „Britain in Peace and War” (1941), “Russia in War” (1942) i “Three Continents
1944–45” (1946). Od 1975 roku pracował nad „Pamiętnikiem stulecia” (Memoir of the
20th Century) w swojej pracowni. Na olbrzymich tekturach malował swego rodzaju zapis
najważniejszych wydarzeń epoki. Do 1989 roku powstało 200 metrów bieżących obrazu o
wysokości 6 metrów, wypełnionego setkami scen, postaci i twarzy, wśród których znajdują się
także wizerunki Tadeusza Pruszyńskiego oraz generałów Sikorskiego i Andersa. Feliks Topolski

się tuszem, piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki cha-

cena wywoławcza: 3 800 zł •

określony został „największym artystycznym kronikarzem naszych czasów”. Pozostawił po

rakteryzują się swobodną i lekką kreską.

estymacja: 5 000 – 7 000

sobie niezwykle ciekawą spuściznę: rysunki, grafiki a także obrazy sztalugowe i ścienne.
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126
Zdzisław Lachur

125

(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Zdzisław Lachur
(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Judaica,

Życie Chrystusa,

olej, płyta, 74,5 × 63 cm

1983 r.

2000 r.

w świetle oprawy

olej, płyta, 90,5 × 70 cm

sygn. p. d.: „ZLachur”

opisany na odwrocie: „-ŻYCIE-/-CHRYSTU-

opisany na odwrocie: „JUDAICA/rok

SA-/rok 1983/mal ZLachur”

2000/mal. ZLachur”

cena wywoławcza: 2 600 zł •

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Form Rysunkowych w Bielsku-Białej. Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym,

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

grafiką oraz filmem rysunkowym.
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Studiował na ASP w Krakowie. Jego obraz „Ostatnie dni powstania w getcie”, był wystawiany
na IV Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w 1954 r. Pierwszy założyciel i kierownik Studia
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127

128

Rafał Kowalski

Rafał Kowalski

(ur. 1954 r.)

(ur. 1954 r.)

Ciepełko
olej, płótno, 30 × 30 cm
sygnowany p. d: „r.ski” oraz opisany na
odwrocie: „r.ski |rafał kowalski |CIEPEŁKO |30x30 cm |No 1232”

W latach 1975–80 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku. Dyplom obronił w pracowni prof. J. Zabłockiego. Znany jest przede wszystkim z obrazów olejnych, na których często umieszcza postacie w kostiumach i maskach
teatralnych. Owiani atmosferą magii aktorzy i kuglarze z płócien Kowalskiego kojarzą się
z atmosferą teatru ulicznego. Artysta zajmuje się również kolekcjonerstwem. Z bardzo
starych przedmiotów tworzy właśnie miniaturowe teatry. Malarstwo Kowalskiego odwołuje

Noc i Dzień
olej, płótno, 41 × 33 cm
sygn. p. d.: „r.ski” oraz opisany na odwrocie: „r.ski |rafał kowalski |NOC i DZIEŃ
|41x33 cm |No 1231”

cena wywoławcza: 2 800 zł

się do naszej wyobraźni. Ukazuje światy pełne urody, które dzięki zastosowaniu otwartej

cena wywoławcza: 3 400 zł

estymacja: 3 600 – 4 500 zł

perspektywy zdają się istnieć wiecznie.

estymacja: 4 200 – 5 000 zł
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Leszek Żegalski
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Bez tytułu,

2017

olej, płótno, 130 × 60 cm
sygnowany p. d.: „ŻEGALSKI” oraz na
odwrocie: „ŻEGALSKI 2017”

Studiował grafikę i malarstwo na ASP w Katowicach u Jerzego Dudy-Gracza oraz od 1982
na ASP w Krakowie, gdzie otrzymał dyplom 2 lata później. W 1988 r. został laureatem
Grand Prix Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Arsenał 88”. Artysta w tym samym
roku wyjechał na kilka lat do Niemiec, gdzie poświęcił się intensywnej pracy artystycznej.
Został tam członkiem Związku Malarzy Realistów, a od 2009 – grupy Apelles. Artysta brał
udział m.in. w Targach Sztuki w Basel, Barcelonie, miał ok. 200 indywidualnych wystaw.
Prace swoje pokazywał też razem z „Tercetem Nadętym”, który stworzył z Januszem Szpytem

cena wywoławcza: 16 000 zł •

i Piotem Naliwajko oraz na zagranicznych, m. in. w Niemczech, Holandii, USA, Rosji,

estymacja: 27 000 – 30 000 zł

Kanadzie, Japonii. Żegalski uprawia malarstwo plafonowe, sztalugowe oraz fresk.
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Malarz, rysownik, urodzony w 1942 r. w Łomży. Ukończył Liceum Plastyczne w Warszawie
i w roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał

130

dyplom w 1968 r. Będąc jeszcze na studiach, w 1966, utworzył duet artystyczny, w którym
jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo

Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Rysunek erotyczny,

1999 r.

ołówek, papier, 21 × 30 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jan Dobkowski
1999 r.”

131

odbyła się w Warszawie w 1967 r. Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały

Jan Dobkowski

pierwsze zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego (używającego w tym czasie pseudonimu

(ur. 1942 Łomża)

Dobson). W pracach tych, operujących giętkimi, falistymi liniami, w których upatrywano
wpływów secesji, artysta używał środków rodem z op-artu dla wywołania złudzeń optycznych
(wirowanie, mżenie, pozorny ruch form). Równolegle z obrazami tworzył też formy z płyt i folii
do montowania w przestrzeni. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze
w 1971 r. i blisko roczny pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r.
to kolejne etapy pełnej sukcesów kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego

Rysunek erotyczny,

1999 r.

ołówek, papier, 21 × 30 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jan Dobkowski
1999 r.”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

prac przyniosły wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego.

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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133
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Bez tytułu, 1952 r.

132

atrament, tektura, 12,8 × 17,8 cm

Wacław Taranczewski

sygn. i dat. na odwrocie: „Jerzy Nowosielski 1952”

(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Do pracy dołączony certyfikat Fundacji

Akt
tusz, pergamin, 68,5 × 98,5 cm
w świetle oprawy
sygn. wzdłuż prawej krawędzi:
„W. Taranczewski”
ołówkiem p. d.: „9”

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926
roku zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne.
Po II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960

Nowosielskich z 2008 r.
Reprodukowany:
– „Jerzy Nowosielski, Notatki. Część
czwarta”, katalog wystawy, Galeria Starmach, Kraków luty-marzec 2008, s. 20.

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur,
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych

cena wywoławcza: 2 800 zł •

roku na Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą

cena wywoławcza: 2 800 zł •

zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada,

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

spuściznę.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Francja, Niemcy).
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Adam Hoffman

W 1938 roku rozpoczął naukę w prywatnej szkole malarstwa A.Terleckiego w Krakowie.

Ryszard Stryjec

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach,

(1918–2001)

Studia kontynuował w latach 1940–42 w krakowskiej Kunstgewerbeschule. W czasie okupacji

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się

Akt z mężczyzną,

1968 r.

węgiel, pastel, papier, 37 × 50 cm
sygn. I dat. p. d.: „AH. 27 VI 68”

nawiązał współpracę z gronem artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora, późniejszych
członków Grupy Młodych Plastyków i od 1957 Grupy Krakowskiej. W latach 1945–48
ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa,
uczył się też grafiki u Konrada Srzednickiego. Od 1949 był pedagogiem w liceach plastycznych
w Katowicach i Krakowie. Od 1950 był związany z Wydziałem Grafiki – filią krakowskiej

Z cyklu Raj
technika mieszana, długopis, tektura,
49 × 38,5 cm w świetle passe-partout

w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”.
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze

cena wywoławcza: 2 600 zł •

ASP w Katowicach. W 1974 przeniósł się do ASP w Krakowie, gdzie prowadził pracownię

cena wywoławcza: 4 800 zł •

swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

rysunku na Wydziale Grafiki do emerytury w 1978.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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136

Czesław Tumielewicz

Czesław Tumielewicz

(ur. 1942 Lida)

(ur. 1942 Lida)

Wielki Młyn,

Brama Wyżynna,
2012 r.

akryl, płótno, 40 × 50 cm
sygn. p. d.: „TUMIELEWICZ 2012”
oraz na odwrocie: „Czesław Tumielewicz|2012|Gdańsk Duży Młyn|40 × 50”

W 1968 ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej; w tym samym czasie
uczył się malarstwa pod kierunkiem A. Gerzbaka i W. Lama. Ukończył poznańską PWSSP,
gdzie studiował grafikę pod kierunkiem L. Mianowskiego. Jest wykładowcą na gdańskiej
PWSSP. Jego prace wystawiane były, między innymi: w KMPiK w Bydgoszczy (1965),
w BWA, w Zakopanem (1973), W Galerii Fundacji Kościuszkowskiej, w Nowym Jorku

2012 r.

akryl, płótno, 50 × 65 cm
sygn. i dat. l. d.: „TUMIELEWICZ 2012”
oraz na odwrocie: „Czesław Tumielewicz|2012|Gdańsk Brama Wyżynna|50 × 65”

cena wywoławcza: 2 800 zł

(1980), w Grise Galerie w Paryżu (1984). Zaczynał od happeningu, sztuki konceptualnej,

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

miał okres geometrycznej abstrakcji, a obecnie uprawia swego rodzaju „magiczny realizm”.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

174

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

175

138

139

Jan Berdyszak

Jan Berdyszak

(1934 Zawory – 2014 Poznań)

(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Projekt wyobrażeń – wejście,

Projekt wyobrażeń – wejście,

1978 r.

tusz, papier, 31 × 27 cm
sygn. i dat. l. g: „JAN|BER|DYSZ|AK|1978”, p. g. ołówkiem: „11”
oraz opisany na odwrocie: „PROJEKT
WYOBRAŻEŃ – WEJŚCIE|1978|atrament”

1978 r.
Rzeźbiarz, malarz, grafik, autor instalacji. Studiował rzeźbę w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od wczesnego okresu jego twórczość skupiała się na
zagadnieniach przestrzeni (cykl KOŁA PODWÓJNE, 1962–1964 i 1967–1969). Kolejnym
etapem poszukiwań było wprowadzenie do obrazu przestrzeni rzeczywistej w postaci otworu
wyciętego w płótnie. Twórczość Berdyszaka obejmuje także akcje efemeryczne. Brał udział
w wielu artystycznych imprezach w kraju i zagranicą. Otrzymał Nagrodę Artystyczną Klubu

tusz, papier, 31 × 27 cm
sygn. i dat. l. g: „JAN|BER|DYSZ|AK|1978”, p. g. ołówkiem: „9”
oraz opisany na odwrocie: „PROJEKT
WYOBRAŻEŃ – WEJŚCIE|1978|atrament”

cena wywoławcza: 4 800 zł •

„Od Nowa” w Poznaniu za debiut w dziedzinie malarstwa i rysunku (1960) oraz Nagrodę

cena wywoławcza: 4 800 zł •

estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Artystyczną Miasta Poznania (1994).

estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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Henryk Płóciennik

Henryk Płóciennik

(1933 Łódź – 2020)

(1933 Łódź – 2020)

Arcydzieło I,

1979 r.

autocynkografia, papier, 45 × 35 cm
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: „„Arcydzieło I” Ep. autocynkografia 1979. Henryk Płóciennik.”

Miodowy miesiąc IA,
Malarz i grafik samouk. Zdobył wysoką pozycję jako grafik, pracujący głównie w technikach
linorytu i autocynkografii. Był autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym
opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Wielokrotnie
wystawiał w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody. Jego twórczość jest reprezentowana
w czołowych zbiorach muzealnych, jak Muzeum Sztuki w Łodzi, liczne muzea narodowe
i okręgowe, Biblioteka Jagiellońska i in. W 2004 w Łodzi powstała Fundacja „Arkadia” jego

1980 r.

autocynkografia, papier, 47 × 34 cm
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: „„Miodowy miesiąc IA.”
autocynkografia 1980. (AP.) Henryk
Płóciennik.”

cena wywoławcza: 1 800 zł •

imienia, której celem jest zebranie, opracowanie i popularyzacja twórczości artysty. Artysta

cena wywoławcza: 1 800 zł •

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

był miłośnikiem i kolekcjonerem nagrań muzyki jazzowej.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

178

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

179

142
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Tomasz Sętowski

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

(ur. 1961 Częstochowa)

Oceaniczna orkiestra

Pożegnanie dnia z nocą

akwaforta, papier, 21,5 × 26,5 cm
(zadruk), 23,5 × 28,5 cm w świetle

akwaforta, papier, 20 × 28 cm (zadruk),

passe-partout

22,5 × 30 cm w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem l. d.: „TSętowski”,

sygn. ołówkiem l. d.: „TSętowski”, pośrod-

pośrodku opisany: „Oceaniczna orkiestra”,

ku opisany: „Pożegnanie dnia z nocą”,

w p. d.: „akwaforta EA”

w p. d: „akwaforta EA”

cena wywoławcza: 1 950 zł •

cena wywoławcza: 1 950 zł •

estymacja: 2 500 – 5 000 zł

estymacja: 2 500 – 5 000 zł

180

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA Z IMO WA

181

145
Ryszard Stryjec

144

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Roman Zieliński

Bez tytułu,

(ur. 1952)

Konfiguracje,

1986 r.

akwaforta, papier, 10 × 7,9 cm (kompo-

1981 r.

zycja), 17,2 × 14 cm (arkusz)

akwaforta, papier, 30 × 26 cm (odcisk

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Ryszard

płyty)

Stryjec 1986”

sygn. i dat. ołówkiem p. d.:
„R. Zieliński – 81”
opis. l. d. ołówkiem: „3/50 1981 r.
akwaforta (eau-forte) ”; pośrodku:
„Konfiguracja”

Analogiczna grafika reprodukowana:
Wykształcenie plastyczne zdobył w Państwowym Liceum Plastycznym w Zamościu (1969–73)
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1973–78). Uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu u Mieczysława Wejmana oraz w pracowni rysunku filmowego u Jana Janczaka.

– „Ryszard Stryjec. Grafika i rysunek
z kolekcji Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie”, PGS Sopot 2007, str. 194.

cena wywoławcza: 700 zł •

Zajmuje się głównie rysunkiem i grafiką warsztatową. W 1985 roku otrzymał stypendium

cena wywoławcza: 150 zł •

estymacje: 1 000 – 1 500 zł

twórcze Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

estymacja: 400 – 1 000 zł
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146
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Kieszonkowa
dżungla – pokój
kąpielowy
giclée, papier,
19 × 23 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. na
płycie: YERKA 16
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz
l. d. ołówkiem: „E.A”,
śr.: „KIESZONKOWA
DŻUNGLA-POKÓJ
KĄPIELOWY”
cena wywoławcza:
1 500 zł •
estymacja:
2 000 – 2 500 zł

147
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Pożegnanie

148

giclée, papier,

Jacek Yerka

23 × 19 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie
p. d.: „YERKA 20”

Pasiasta katedra

sygn. p. d. ołów-

giclée, papier, 19 × 23 cm

kiem: „Yerka” oraz

w świetle passe-partout

l. d. ołówkiem: „E.A”,

sygn. i dat. na płycie: „YERKA 20”

śr: „POŻEGNANIE”

sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”, oraz l. d.

cena wywoławcza:
1 500 zł •

184

(ur. 1952 Toruń)

ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „PASIASTA
KATEDRA”

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu.
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych).
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane

estymacja:

cena wywoławcza: 1 500 zł •

przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła

2 000 – 2 500 zł

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).
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150

Rafał Olbiński

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku

Rafał Olbiński

(ur. 1943 Kielce)

1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

(ur. 1943 Kielce)

Zakochany pierrot
litografia barwna, papier, 56 × 58 cm
(kompozycja)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”
oraz l. d.: „280/350”

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

Red Rose Ship
litografia barwna, papier, 85 × 57 cm
(kompozycja)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbinski”,
l. d.: „141/150”

cena wywoławcza: 1 400 zł •

Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach

cena wywoławcza: 1 400 zł •

estymacja: 1 800 – 2 500 zł

Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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151

152

Jakub Różalski

Jakub Różalski

(ur. 1981 r.)

(ur.1981 r.)

Hussar

On the wings of the wind

druk cyfrowy, papier archiwalny,

druk cyfrowy/papier archiwalny,

95,5 × 65,5 cm (kompozycja),

45 × 99,5 cm (arkusz)

100 × 70 cm (arkusz)

sygnowany p.d.: ”EA J. ROZALSKI 19”

sygn. p. d.: „J. ROZALSKI” „18” (w otoku)

(19 w otoku)

i opisany: „EA.”
Księżniczka Zehra na skrzydłach wiatru
Hussar pochodzi z projektu Różalskiego
„1920+” zrealizowanego również w formie
gry Scythe (gra planszowa) oraz wydania
książkowego: The World of Scythe by Jakub
Różalski (Stonemaier Games, 2016).

pochodzi z projektu Różalskiego „1920+”
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

zrealizowanego również w formie gry Scythe
(gra planszowa) oraz wydania książkowego:
The World of Scythe by Jakub Różalski
(Stonemaier Games, 2016).

cena wywoławcza: 8 500 zł •

całkowicie temu co kocha, czyli grafice koncepcyjnej do gier oraz ilustracji. Pracował dla

cena wywoławcza: 5 500 zł •

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

wielu klientów z Polski i zagranicy. Miłośnik polskich gór, dzikiej przyrody oraz malarstwa.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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154
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Portret na białym tle
olej, płótno, 65 × 50 cm

153

sygn. p. d.: „JLesiecka”

Jadwiga Lesiecka

Pochodzenie:

(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Kolekcja rodziny artystki

Pokłon

Wystawiany:
– Wystawia z okazji jubileuszu

olej, płótno, 81 × 100 cm

55-lecia Dziennika Bałtyckiego,

sygn. p. d.: „JLesiecka”

Galeria Cadena Sopot 2000 r

na odwrocie nalepka z wystawy

– Wystawa indywidualna, Dworek

na krośnie napis: „POKŁON 81 × 100

Sierakowskich, Sopot, 2002 r.

olej – JLesiecka”

– Wystawa indywidualna, Galeria Licorn,
Warszawa, 2003 r.

Wystawiany:
–W
 ystawa indywidualna, BWA, Sopot,
1983 r.
–W
 ystawa indywidulana, Muzeum
Archeologiczno-Historyczne w Elblągu,
1993 r.
–W
 ystawa indywidulana, Państwowa
Galeria Sztuki, Sopot, 2007 r.
– „ Jadwiga Lesiecka. Malarstwo, rysunek.
Wystawa retrospektywna w 100-lecie
urodzin”, Państwowa Galeria Sztuki,
Sopot, 2021 r.

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 malarskich. 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.:

– Wystawa indywidulana, Państwowa
Galeria Sztuki, Sopot, 2007 r.
– „ Jadwiga Lesiecka. Malarstwo, rysunek.
Wystawa retrospektywna w 100-lecie
urodzin”.11.06 – 15.08.2021
Reprodukowany:
– „Jadwiga Lesiecka, malarstwo”,
red. Iwona Makówka, katalog wystawy,
Państwowa Galeria Sztuki, Sopot,
2007, s. 48.

cena wywoławcza: 14 000 zł •

Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w licznych

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 17 000 – 20 000 zł

kolekcjach prywatnych zarówno polskich, jak i zagranicznych.

estymacja: 5 000 – 8 000 zł
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155
Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Bez tytułu
gwasz, papier, 49 × 34 cm
w świetle oprawy
sygn. p. g.: „JAN MŁODOŻENIEC”

156

Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Ryszarda Hungera na Wydziale Grafiki i Malarstwa

szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń

Bartek Otocki

Artystycznego w Poznaniu (2011); habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk

Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła

(ur. 1978)

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-

wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy

Bez tytułu, z cyklu Zostało mniej
czasu niż się wydaje, 2016 r.
olej, płótno, 70 × 50 cm
sygnowany na odwrocie

Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (2003); doktorat na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu
Pięknych w Gdańsku (2014). W latach 2003–2012 asystent, następnie adiunkt w pracowni
malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP. Od 2012 roku prowadzi
pracownię rysunku na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie,
od 2014 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Malarz i fotograf, kurator,
juror konkursów malarskich. Autor czterech cykli prac: „Portrety pamięciowe”, „Alchemia
Iluzji”, „Czy jest bezpiecznie/Is it safe? ” i „Yang! ”. Uczestnik ponad 50 wystaw indywidualnych
i zbiorowych m. in. w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Historii Miasta

cena wywoławcza: 4 000 zł •

w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: „Dawno

cena wywoławcza: 2 500 zł

Łodzi, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Centrum Rzeźby Polskiej

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

temu w Ameryce”, „Ojciec chrzestny”, „Gremliny Rozrabiają”, „Wielki Gatsby”.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

w Orońsku.
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W latach 1975–1980 studiowała na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole

Marcin Mikołajczak

158

(ur. 1975)

Portret XL,

Ewa Skaper

2018 r.

(ur. 1954 Olsztyn)

technika własna, olej, płótno, 50 × 50 cm
sygn. p. d.: „M. MIKOŁAJCZAK”

Portret ślubny

oraz opisany na odwrocie: „„PORTRET
XL” |MARCIN MIKOŁAJCZAK |2018
|50x50x3,3 cm”

Absolwent Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu. Inspiracji do swojego malarstwa poszukuje w codziennym życiu, podróżach i ludziach. Główne motywy jakie można znaleźć na

olej, płyta, 15 × 15 cm
sygn. p. d.: „SKAPER” oraz na odwrocie

Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego otrzymała
w 1980 r. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem w tradycyjnych technikach
oraz. Pokazywała swoje prace na wystawach w kraju i za granicą, m.in. na „Die Kunst ist
weiblich” Hamburg, Niemcy 2002; 30 Salon International de Revin, Francja 2002 (Grand
Prix); International Cultural Centre, Caisa, Helsinki, Finlandia 2004; Art. Poznań 2004; Art
Fair, Haga, Holandia 2005; „Papier ist geduldig‘’ Galerie auf der Freiheit, Schleswig, Niemcy
2010; Galeria Triada, Gdańsk 2011; Gdańskie Biennale Sztuki, GGM, Gdańsk 2012;
I Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot, 2013; 41 Biennale Malarstwa „Bielska Jesień
2013” – II nagroda czy „Sekrety wyobraźni” organizowana przez magazyn Artysta i Sztuka,
Galeria DAP 1, ZPAP, Warszawa 2014, II Triennale Sztuki Pomorskiej, PGS Sopot, 2016..

cena wywoławcza: 2 400 zł •

obrazach artysty, to bawiące się dzieci, portrety i akty oraz kadry z podróży. Prace cechują

cena wywoławcza: 1 400 zł •

W 2012 r otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

się zdecydowaną kolorystyką, wielowarstwowością i wyraźną fakturą.

estymacja: 2000 – 2 500 zł

Kulturalne Miasta Gdańska.
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Mieszka i tworzy w Lubaczowie. Studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 roku współtworzy

159
Janusz Szpyt
(ur. 1960)

Aniołki,

z Piotrem Naliwajko i Leszkiem Żegalskim Grupę Trzech, zwaną też „Tercetem Nadętym”.

Anna Wypych

Polska malarka, mieszka i tworzy w Gdyni. W 2011 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych

W wydanym przez siebie piśmie „Bengal” opublikowali manifest, w którym nawoływali do

(ur. 1986)

w Gdańsku, broniąc dyplom w pracowni prof. Macieja Świeszewskiego. W swoim malarstwie

prawdy w sztuce związanej z jakością formy, kolorem i warsztatem, przeciwstawiając się szeroko panującej tandecie malarskiej i medialnej. Licznym wystawom organizowanym w kraju

2012 r.

olej, deska, 65 × 35,5 cm
sygn. i opisany na odwrocie: „26/2012
|65 × 35,5 cm |„Aniołki” |Janusz Szpyt”

160

i za granicą przez Grupę towarzyszył ferment artystyczny znajdujący odzwierciedlenie w prasie
radiu i telewizji. W twórczość Janusza Szpyta uwidacznia się kilka wątków tematycznych.
Wśród nich m.in. wstrząsające malarskie relacje ze szpitali psychiatrycznych; wątki sakralne;
wątki związane z ukazywaniem ucisku i zniewolenia przez totalitarne systemy. Janusz Szpyt
doskonale odzwierciedla rzeczywistość za pomocą sztuki, tworzy doskonałą dokumentację
losu ludzkiego. Artysta ma gruntownie opanowany warsztat, ze swobodą posługuje się formą

Pająki – uczucia są właśnie
takie, wibrują, gdy coś się
dzieje, 2018 r.
olej, płótno, 50 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: „A. Wypych |2018”
oraz na odwrocie: „anna wypych |2018”

łączy realizm przedstawieniowy z elementami hiperrealizmu, surrealizmu i „czystej wyobraźni”.
Była wielokrotnie doceniana przez krytyków i nagradzana prestiżowymi nagrodami na
międzynarodowych konkursach, m. in „Najlepszy na wystawie” oraz „Pionier w realiźmie”
w 2020 roku na 15. corocznej wystawie „International Guild of Realism” oraz „Purchase
Award” „14. Międzynarodowego Salonu Art Renewal Center” (2019). Tematem jej prac
jest człowiek, a przede wszystkim sylwetki kobiet. Artystka malując stara się ująć nie tyle
fizyczną postać, co duchowe odbicie portretowanej postaci. Obrazy Wypych, malowane są na
podstawie fotografii, poprzedzone sesjami z modelkami, godzinami przygotowań, pokazują

cena wywoławcza: 3 000 zł •

i kolorem, po mistrzowsku operuje światłem, pędzel prowadzi z wirtuozerią. Artysta wystawia

cena wywoławcza: 10 000 zł •

autentyczność człowieka bez upiększeń i idealizacji ciała. Artystka odchodzi jednak od

estymacja: 5 000 - 6 000 zł

swe prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki w kraju i za granicą.

estymacja: 14 000 – 18 000 zł

prostego naśladowania rzeczywistości wprowadzając do obrazów swoje wizje i wyobrażenia.
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Wiesław Grzech

Adam Bakalarz

Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów młodego pokolenia. Swoją

(ur. 1959 r. Gdynia)

(ur. 1989)

wszechstronność ukazuje zajmując się jednocześnie malarstwem, grafiką warsztatową

Deszcz III,

PZA,

2015 r.

akryl, płótno, 150 x 130 cm
sygn. i opisany na odwrocie: „Wiesław
Grzech/ Deszcz nr III/Akryl – 2015”

2021 r.

akryl, płótno, 50 × 40 cm
Artysta urodzony w Gdyni, samouk. Zajmuje się malarstwem sztalugowym; tworzy w technice
olejnej, pasteli. Jego twórczość przepełniona jest ekspresyjnym ładunkiem z widoczną

sygn. na odwrocie: „[odcisk palca artysty]
|A. Bakalarz |2021 |„PZA”’		

i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Głównym motywem w jego
twórczości są figury ludzkie, przekształcone i technicznie zsyntezowane. Łączy organiczność
kształtów z architektoniczno-rzeźbiarską formą dodając im ładunku emocjonalnego i intymnej
bliskości wykonywanych czynności. Swoje figury często ukazuje w silnym związku z fauną
i florą, a odczucie ich więzi potęguje umieszczenie ich na płaskiej jednobarwnej powierzchni
z lekko zarysowanym kubikiem niewielkiego wnętrza. Bogusław Deptuła trafnie podsumowuje

cena wywoławcza: 4 800 zł •

inspiracją twórczością Jacsona Pollocka i Claude Moneta. Prace Grzecha były prezentowane

cena wywoławcza: 4 000 zł

jego twórczość w krótkim słowach „Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi...”. Jego prace znajdują

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

na licznych wystawach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

się w wielu Polskich i zagranicznych kolekcjach.
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Tomasz Sętowski

Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot

Dama z lustrem

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

brąz patynowany, wys. 43 cm

sygn. na podstawie: „Sętowski”

sygn. na podstawie: „Sętowski”

cena wywoławcza: 5 000 zł •

cena wywoławcza: 7 000 zł •

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

estymacja: 11 000 – 14 000 zł
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II)
brąz, kamień, wys. 14 cm (z podstawą)
sygn. p. d.: „MITORAJ”

166
Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP

Victor Vasarely

w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski

(1908 Pécs – 1997 Paryż)

do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego

Zint
technika własna, plexi,
obiekt przestrzenny, 60 × 49 × 8 cm
sygn. p. d.: „VVasarely”

Jeden z czołowych przedstawicieli geometrycznej abstrakcji pochodzenia węgierskiego.
Od 1930 roku ściśle związany z Paryżem. Nazywany prekursorem op artu. Na kształt jego

cena wywoławcza: 3 800 zł •

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

cena wywoławcza: 9 500 zł •

twórczości wpływ mieli tacy artyści jak Malewicz, Modrian i Kandisky. Początkowo Vasarely

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Zjednoczonych.

estymacja: 13 000 – 20 000 zł

zajmował się grafiką oraz dekoratorstwem, jednak od 1944 roku poświęcił się malarstwu.
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ 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.

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 warunkowa 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 zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu,
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie,
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do 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 zaoferował 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:

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 stosowny 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 uprawnionego 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 szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia 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, ekspozycji 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 nazwisko 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 uzasadnionych 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 osobiście, 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 licytowane 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 telefonicznej. 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 niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i 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 poprzez 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 zaoferował 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 numery 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 postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro.
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania 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 wylicytowane 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 kontakcie 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 dodatkowych 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 odpowiednich 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 uzasadniają 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 opóźnienia 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 wierzytelności 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 marketingowych, 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 odpowiedzialności 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 zaprezentowanych 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) k
 olejnych 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) O
 biektu, 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 oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 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, podlegającą 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
–u
 stawy 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 postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu 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 ECEN I E L I CYTACJ I
Aukcja ZIMOWA
Sopot, 29 stycznia (sobota) 2022 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

Julian Fałat (1853-1929), Widok z Bystrej, gwasz, papier, 29 × 62 cm, sygn.. l.d.: jFałat / Bystra

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
9 lutego 2022
W Galerii SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WarszawA, ul. Nowy Świat 54/56

AUKCJA SZTUKI

Fantastycznej
1 6 lutego (SOB OTA ) 2 0 2 2
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN
Sopot, ul . Boh. Monte Cassino 43

Clement de Jonghe, Tabula nova totius regni Poloniae, Amsterdam 1670, stan pierwszy

AUKCJA MAP POLSKI

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 2
19 lu t e g o 2022

Tadeusz Ajdukiewicz (1852–1916) Dama na koniu, 1912 r.
olej, płótno, 70 x 55 cm, sygn. i dat. l. d.: „Tadeusz Ajdukiewicz/1912”

P rzyjmujemy do 15 stycznia 2022
ko n t a k t : a n n a . g a j d a @ s da .p l, 6 9 1 9 6 3 0 6 9

AUKCJA WIOSENNA
5 marca 2 0 2 2

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL . DŁUGA 2/3

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

P rzyjmujemy ob iekty
do 31 stycznia 202 2
kont akt : g dansk@ sda . p l ,
58 301 05 5 4

Półzbroja z taszkami folgowymi
i hełm w typie szyszaka

AUKCJA MILITARIÓW /7
9 kwietnia 2022, godz. 17.00
Gdańsk, Długa 2/3

Jacek Malczewski (1854 Radom – 1929 Kraków),
Autoportret ze Sławą i Satyrem

P rzyjmujemy o b razy do 31 marca 2022
ko n t a k t : s o p o t @ s da .p l, 5 8 5 5 0 1 6 0 5

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
7 maja 2 0 2 2
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Indeks artystów
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Kossak Karol 
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Kostrzewski Franciszek 

Bakalarz Adam 
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Baranowski Henryk 
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Batowski Kaczor Stanisław 
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Kowalski Rafał 
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Krémègne Pinchus 

43
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Saryusz Zaleska Anna 
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Setkowicz Adam 
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Sętowski Tomasz 

4, 5, 22, 142,
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Sichulski Kazimierz 

76

Skaper Ewa 

158

Krynicki Nikifor 

6, 7, 8, 9

Skoczylas Władysław 

77

Lachur Zdzisław 

125, 126

Stanisław Dąbrowski 

89

Stanisławski Jan 

24

Stroobant Francois (przypisywany) 

88

Laveaux Stanisław Ludwik de  116, 117

Stroynowski Leonard 

74

59, 60, 61

Lesiecka Jadwiga 

Stryjec Ryszard 

Chlebowski Stanisław 

115

Łempicka Tamara 

Czajkowski Stanisław 

73

Berdyszak Jan 

35

29, 30, 31, 32, 33

Różalski Jakub 

138, 139

Berlewi Henryk 

102

Lam Władysław 

Borysowski Stanisław 

107

Lambert-Rucki Jean 

Boznańska Olga 

10

Brzosko Władysław 

Czerwenka Erwin 

83, 84

66, 67
21
153, 154
1

Makowski Tadeusz 

12

Malarz nieokreślony (1 połowa XX w.)

Dobkowski Jan 

130, 131

W górach 

Dukszyńska-Dukszta Emilia 

105, 106

Malarz nieokreślony (XIX/XX w.)

135, 145

Sylwestrowicz Józef 

37

Szancenbach Jan 

68

Szewczenko Konstanty 
71

111, 112, 113

Szpyt Janusz 

159

Szymanowski Wacław 

104

54, 55

Śmierć Stefana Czarnieckiego 

114

Eleszkiewicz Stanisław 

46

Małachowski-Jaxa Soter 

39

Erb Erno 

25

Mikołajczak Marcin 

157

Topolski Feliks 

Fauvel Hippolite 

87

Mitoraj Igor 

165

Trębacz Maurycy 

Gałek Stanisław 

26

Młodożeniec Jan 

155

Tumielewicz Czesław 

136, 137

Gałek Stanisław 

71

Mokwa Marian 

Uniechowski Antoni

122, 123

Gorstkin-Wywiórski Michał 

20

Nowosielski Jerzy 

Grunsweigh Nathan 

40

Olbiński Rafał 

3, 149, 150

161

Otocki Bartek 

156

Dzierzencki Eugeniusz 

Grzech Wiesław 

49, 50, 51, 52, 53

Hayden Henryk 

44

Pawłowski Daniel 

Hitchins T. 

85

Płóciennik Henryk 

Hoffman Adam 

133

2

Taranczewski Wacław 

132

Terlikowski Włodzimierz

124
108

Urtnowski Teodor

65

Vasarely Victor 

166

Weimann Paul

75

Weinbaum Abraham 

41

140, 141

Wierusz-Kowalski Karol

134

Pociecha Michał 

82

Wodzinowski Wincenty 

Hofman Wlastimil  13, 78, 79, 92, 93, 94

Popowski Stefan 

69

Wypych Anna

Jaroszyński Józef 

Priebe Rudolf 

63

Yerka Jacek 

Kisling Mojżesz 

38
95, 96, 97, 98,



99, 100, 101

Klimek Ludwik 

45, 47

Kołodziejczyk Tomasz 

62

Przebindowski Zdzisław 

48, 103

18, 19
70
160
146, 147, 148

120, 121

Zieliński Roman 

144

Rabe Otto 

90

Żegalski Leszek 

129

Rodakowski Henryk 

14

Żmurko Franciszek

Roszezewski Henri D. 

86

Żurawski Stanisław 

11
110

I okładka, poz. 3 – Rafał Olbiński, General Electric – Advertising Campaign

Dodatkowe fotografie:

II okładka, poz. 21 – Jean Lambert-Rucki, Klucz

– str. 22 - Henri de Toulouse-Lautrec, „Woltyżerka (W cyrku Fernando)”, 1887/1888, olej,

Strony 4–5, poz. 50 – Marian Mokwa, Morze

płótno 103,5 × 161,5 cm, zbiory: Art Institute of Chicago (źródło fotografii: Wikipedia,

Strony 6-7, poz. 24 – Jan Stanisławski, Krajobraz letni

dostęp dn. 3.01.2022)

Strona 207 – poz. 5 – Tomasz Sętowski, Astralne porozumienie
III okładka, poz. 2 – Daniel Pawłowski, Nocny Szept
IV okładka, poz. 4 – Tomasz Sętowski, Crazy Love
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