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tel. 22 828 96 98 
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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4 sopocki dom aukcyjny

1
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Natchnienie (Portret Aleksandry 
Potockiej), 1864 r.

olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. l.d.: 
lBakalowicz, na odwrocie naklejki 
z inskrypcją czarnym atramentem: 
„Inspiree” de ladislas Bakalowicz... oraz 
druga: Contess alexandra (Sasza) Potocka 
1818–1892

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863 
wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje 
prace w paryskich Salonach. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu, 
londynie i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i lwowie. Był doskonałym 
portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. 
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III 
i ludwika XII. dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują 
się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym 
rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował 
miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego 
piękna.
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2
Artur Grottger
(1837 ottyniowice – 
1867 amélie-les- Bains)

Portret mężczyzny – Stanisław 
hr. Tarnowski (1837–1917)

olej, płótno dublowane, 77 × 65 cm, 
sygn. l.d.: a. grottger f

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Pierwsze wskazówki i nauki artystycznego warsztatu otrzymał od ojca, również malarza, 
który podsuwał mu odpowiednie wzorce i zachęcał do podejmowania określonych tematów. 
edukację rozpoczął od 1849 roku u Juliana Maszkowskiego we lwowie. W 1850 poznał 
Juliusza Kossaka, który udzielał mu prywatnych konsultacji. Następnie w latach 1852–54 pod 
kierunkiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
oraz w późniejszym okresie również w akademii w Wiedniu 1855–63 u K. Wurzingera, 
P.J.N. geigera, K. Mayera, K. Blaasa i C. rubena. W Wiedniu mieszkał do 1865 r., skąd 
wyjeżdżał do Polski, na Węgry, do Monachium i Wenecji. W do kraju powrócił na rok, był 
wówczas w Krakowie, lwowie i wyjechał do Paryża. Ciężko chory na gruźlicę przeniósł się na 
południe Francji. Jest jednym z najważniejszych malarzy polskich doby romantyzmu. W ob-
szarze zainteresowania artysty były kompozycje historyczne, batalistyczno-rodzajowe. uznanie 
i popularność przyniosły mu patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone tematyce powstania 
styczniowego, m.in. „Polonia” i „lituania”. Wystawiał w kraju i za granicą. W twórczości 
artysty oprócz prac poruszających wątki patriotyczno-martyrologiczne, dużą grupę stanowi 
malarstwo portretowe. Były to zarówno portrety wykonywane na zamówienie, reprezentacyjne 
w charakterze, jak również malowane z większą swobodą wizerunki, przedstawiające 
rodzinę, przyjaciół oraz znajomych. Modelami do portretów byli też niejednokrotnie chłopi.

Stanisław Tarnowski, kolekcjoner i przyjaciel Artura Grottgera, właściciel majątku 
w  Śniatynce był częstym modelem do obrazów Grottgera, m.in. uwiecznionym w cyklu 
„Lithuania”. Prawdopodobnie Stanisław Tarnowski posłużył artyście jako model również do 
prezentowanego na aukcji obrazu, wcielając się w postać hrabiego Henryka w Okopach 
Świętej Trójcy-temat zaczerpnięty z Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Nasz 
bohater jest przedstawiony w dramatycznej pozie przed popełnieniem aktu samobój-
czego po przegranej walce z rewolucjonistami. Grottger gościł w Śniatynce w 1866 r.  
W kolekcji Śniatynieckiej przechowywano bogaty zbiór prac Grottgera, z których 
większość nie dotrwała do naszych czasów.

Artura Grottgera „Z dawnych krakowskich czasów łączył go stosunek najbliższej przyjaźni 
z hr. Stanisławem Tarnowskim. I spotkał się z nim w ciągu lat ubiegłych kilkakrotnie, bawił 
u niego na wsi, we Lwowie naradzał się w najważniejszych sprawach w epoce powstania, 
więc i teraz o nim pomyślał najpierwej. Przy tem Śniatynka, wieś hr. Tarnowskiego, leżąca 
gdzieś w zacisznem ustroniu, pod Karpatami – ciągnęła go własnym swym urokiem. 
Rychło więc opuścił Kraków i podążył do swego przyjaciela. I Śniatynka nie zawiodła. 
O ile tułaczowi na świecie dom przyjaciela zastąpić może dom własny – Grottger 
w Śniatynce czuł się u siebie. cicha ustroń, port bezpieczny i życzliwy. Okolica dookoła 
nie sentymentalna, lecz łagodnie piękna i spokojna, dal nie zawrotna ani mglista, lecz 
przestronna i uprzejma pogodniejszym myślom.

antoni Potocki „grottger”, wyd. Księgarnia H. altenberga,  
druk e. Wende i spółka, lwów, 1907, str. 153–154, na następnych stronach  

opisy prac grottgera namalowanych w śniatynce.
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3
Stefan Bakałowicz
(1857 Warszawa – 1947 rzym)

Na targu w Trypolisie, 1922 r.

akwarela, gwasz, papier, 45 × 33 cm, 
sygn. i dat. l.d.: St. BaKaloWICZ 
MCMXXII, opisany p.d.: trIPolI – SuK 
el HataB

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Syn malarza Władysława. Początkowo uczył się w warszawskiej Klasie rysunkowej 
i w prywatnej pracowni Wojchecha gersona, a następnie w akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu (1876–1881). ukończył studia otrzymując wielki złoty medal i tytuł „kłassnyj 
chudożnik” I stopnia oraz stypendium zagraniczne w 1882 r. Wyjechał wtedy do rzymu, 
gdzie osiedlił się na stałe, pozostając w serdecznej przyjaźni z H. Siemiradzkim, również 
rzymianinem z wyboru. utrzymywał jednak kontakty z akademią w Petersburgu, wysyłał 
jej obrazy na wystawy i w 1886 roku otrzymał tytuł jej akademika w zakresie malarstwa 
historycznego. Jego twórczość cieszyła się w rosji dużą popularnością; obrazy Bakałowicza 
utrzymane w manierze akademickiej, ukazujące dobre opanowanie warsztatu i cechujące się 
dużą sprawnością rysunku, żywym kolorytem i drobiazgowym upodobaniem do szczegółu, 
znajdowały wielu nabywców. artysta malował niewielkich rozmiarów sceny anegdotyczne, 
przygodowe, rodzajowe ze świata starożytnego. Czerpał tematy z literatury, w tym m.in. z Quo 
vadis H. Sienkiewicza. Bakałowicz był również uznanym portrecistą i pejzażystą, zajmował 
się także grafiką. Wystawiał regularnie w rzymie, londynie i Warszawie oraz w rosji.

Po odbytej w roku 1902 podróży do egiptu, artysta wprowadził do swego malarstwa 
tematykę orientalną, a sceny te najczęściej traktowane rodzajowo odznaczały się 
staranną kompozycją, wirtuozerskim rysunkiem i techniką malarską. 
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4
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Konny portret Cesarza 
Franciszka Józefa I

olej, deska, 60,5 × 50 cm,  
sygn. p.d.: tadeusz ajdukiewicz

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

W latach 1868/69–1872/73 studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem W. Łuszczkiewicza. Po studiach jako stypendysta wyjechał do Wiednia w celu 
kontynuowania edukacji artystycznej. Po roku uczęszczania do wiedeńskiej akademii przeniósł 
się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 r. uprawiał malarstwo, jednocześnie zajmu-
jąc się pracami gospodarczymi takimi, jak hodowla koni i praca na roli. W 1882 r. pracował 
na wiedeńskim dworze. Na jego dorobek artystyczny składa się wiele obrazów rodzajowych 
o tematyce orientalnej i krajowej. Malował także wiele portretów, uwieczniając sylwetki 
m. in. aktorek dramatycznych takich, jak Helena Modrzejewska i antonina Hoffmanowa.

Prezentowany obraz został namalowany przez ajdukiewicza zapewne w Wiedniu, 
gdzie przeniósł się w 1882 roku po dużym sukcesie namalowanych obrazów 
Heleny Modrzejewskiej z 1880 r. (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) 
i Sztabu arcyksięcia alberta (1880 r.) W 1884 otrzymał pracownię po zmarłym 
Hansie Makarcie. tam właśnie powstały portrety, w tym konne, cesarza Franciszka 
Józefa i arcyksięcia rudolfa. ajdukiewicz uzyskując mecenat dworu królewskiego, 
stał się rozchwytywanym portrecistą przez arystokrację zarówno z Sofii, londynu, 
Konstantynopola, Bukaresztu czy Petersburga.

Obdarzany był odznaczeniami honorowymi i medalami przez monarchów, a zdobył 
uznanie i sławę na dworach królewskich biegłością w odtwarzaniu parad wojskowych, 
elegancją i błyskotliwością reprezentacyjnych portretów (Irena Jakimowiczowa, 
tadeusz ajdukiewicz, [w:] „Słownik artystów polskich i w Polsce działających, malarze, 
rzeźbiarze, graficy”, ossolineum, 1971, s. 12).

Jak pisał współczesny ajdukiewiczowi Jan Bołoz:
A ta żywość tych portretów, tryskających prawdą, ta trafność podchwyconych ruchów 
i gestów jest tu wprost zdumiewająca! (…) Ani Brandt ani Kowalski nie byliby temu 
problemowi sprostali. Gdziekolwiek oni na portret natknąć się musieli, potknęli 
się; znany portret „ministra Lutza na polowaniu” pędzla Kowalskiego jest sztywny 
i drewniany, a portrety króla Jana i królowej Marysieńki na brandtowskim „Kuligu 
Wilanowskim” mrożą, bardziej jeszcze, niż twardy śnieg skrzący, po którym złote 
sanie ruszając z miejsca aż jękły! Ajdukiewicz posiadł był tę rzadką, nader rzadką 
zdolność łączenia w danej postaci jej walorów duchowych z życiowo-zmysłowymi.

Jan Bołoz antoniewicz, tadeusz ajdukiewicz, lwów 1916, s. 17–18.
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5
Stefan Bakałowicz
(1857 Warszawa – 1947 rzym)

Sąd Salomona

akwarela, papier, 52 × 75 cm,  
sygn. p.d.: S.BaKaloWICZ

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Syn malarza Władysława. Początkowo uczył się w warszawskiej Klasie rysunkowej 
i w prywatnej pracowni Wojchecha gersona, a następnie w akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu (1876–1881). ukończył studia otrzymując wielki złoty medal i tytuł „kłassnyj 
chudożnik” I stopnia oraz stypendium zagraniczne w 1882 r. Wyjechał wtedy do rzymu, 
gdzie osiedlił się na stałe, pozostając w serdecznej przyjaźni z H. Siemiradzkim, również 
rzymianinem z wyboru. utrzymywał jednak kontakty z akademią w Petersburgu, wysyłał 
jej obrazy na wystawy i w 1886 roku otrzymał tytuł jej akademika w zakresie malarstwa 
historycznego. Jego twórczość cieszyła się w rosji dużą popularnością; obrazy Bakałowicza 
utrzymane w manierze akademickiej, ukazujące dobre opanowanie warsztatu i cechujące się 
dużą sprawnością rysunku, żywym kolorytem i drobiazgowym upodobaniem do szczegółu, 
znajdowały wielu nabywców. artysta malował niewielkich rozmiarów sceny anegdotyczne, 
przygodowe, rodzajowe ze świata starożytnego. Czerpał tematy z literatury, w tym m.in. 
z Quo vadis H. Sienkiewicza. 
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6
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Na błotnistej drodze, 1890 r.

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

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

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

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



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

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

1932, s. 7

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

t. Jaroszyński, apoloniusz Kędzierski, 
Sylwetka artysty, w: tygodnik Ilustrowany, 

1907, nr 30, s. 605
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7
Julian Fałat
(1853 tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż zimowy z Bystrej

gwasz, papier, 29 × 62 cm, sygn. i opisa-
na l.d.: jFałat/Bystra, na odwrocie opisany 
czarnym atramentem: ręczę za auten-
tyczność obrazu tego przedstawiajacego 
kosciółek w zimie malowany przez Juliana 
Fałata/5IV 1938 r. podpis nieczytelny

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
a. Strähubera i g. raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez cesarza 
Wilhelma II, poznanego podczas polowania u radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził 
tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko dyrektora 
krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. od 1905 pełnił 
funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w toruniu, gdzie założył Konfraternię 
artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim tPSP, gdzie w 1925 r. 
odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał w warszawskich salonach 
Krywulta i garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, 
Krakowie, lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium, 
Wiedniu, Wenecji i rzymie. Był odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych 
ekspozycjach w Berlinie, Monachium i dreźnie oraz Wstęgą Komandorii orderu Polonia 
restituta. Malował pejzaże z litwy, Polesia, podgórza Beskidu śląskiego, widoki starego 
Krakowa. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian 
barwy i światła pozwalają zaliczyć go do najwybitniejszych artystów polskich.

Znany krytyk sztuki Jan Kleczyński tak pisał o Fałacie: „(...) oślepiający blask 
słońca na śniegu w mroźny, zimowy dzień porywa go i każe mu odtworzyć przepych 
skrzących się barw i świateł różowych, złocistych lub fioletowych lub niebieskawych 
cieniów. Tam znowu ogromne pokłady świeżo spadłego śniegu zachwycają go swoją 
miękkością”. Mistrzostwo Fałata widoczne jest szczególnie w tym, jak bogactwo tych 
spektakularnych efektów luministycznych potrafi dawkować w swoich dziełach tak, 
aby nie zaburzyć efektu kompozycji. (źródło culture.pl)



Wśród akwarel Juliana Fałata, oprócz portretów i pejzaży, 
można odnaleźć również malarskie zapiski architektury 
sakralnej. Artysta uwieczniał wiejskie drewniane kościo-
ły m.in. w Osieku (1906, 1915) oraz Łodygowicach 
(1918). Szczególne miejsce w tym obrębie zajmował 
kościół św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich, 
który to obiekt Fałat uczynił tematem swoich akwarel 
kilkukrotnie, w 1911, 1912 i 1913 r.

J. Malinowski „Julian Fałat”, Warszawa 1985, s. 51
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8
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan na koniu, 1931 r.

olej, płótno, 50,5 × 40,5 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Wojciech Kossak 1931, opisany na 
odwrocie: Moja robota/Wojciech Kossak

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

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Wł. Łuszczkiewicza. trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na dalsze studia 
do Monachium. tam nauki pobierał u a. Straehubera, a. Wagnera oraz W. lindenschmita. 
dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał 
do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem namalował panoramę pt. Berezyna. dzieło to 
odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz Wilhelm II namówił artystę do pozostania 
w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał do 1902 roku. Kossak pracował także na 
dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko profesora warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. uczestniczył w wielu wystawach krajowych między innymi w Krakowie, 
lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, 
londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako niezrównany malarz scen batalistycznych 
i historycznych. gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów. 
Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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9
Mieczysław Korwin-Piotrowski
(1869 Kamieniec Podolski – 1930 lwów)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 47,5 × 65 cm,  
sygn. l.d.: MK.Piotrowski

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

W latach 1891–93 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach F. Cyn-
ka i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w prywatnej szkole malarstwa i rysunku 
w Monachium. Po studiach osiadł we lwowie. Związany był również z Kijowem, gdzie 
prawdopodobnie zajmował się pracą pedagogiczną. Wystawiał w krakowskim i lwowskim 
tPSP, a także we lwowie, Kijowie i tarnopolu. W roku 1917 w Kijowie odbył się indywidualny 
pokaz twórczości artysty. tematem większości jego prac były pejzaże, choć także malował 
sceny rodzajowe, często związane z życiem na wsi, widoki miast oraz martwe natury 
z kwiatami, charakteryzujące się oddaniem nawet najmniejszych szczegółów.
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10
J. Konarski
(XIX/XX w.)

Wyjazd na polowanie

olej, płótno, 84 × 132 cm,  
sygn. l.d.: J. Konarski

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
W latach I wojny światowej). obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi. rozpędzone zaprzęgi, 
dorożki i brawurowe sanny osadzone zazwyczaj w zimowej scenerii wykazują ewidentny 
związek z XIX-wiecznym malarstwem kręgu akademii Monachijskiej.
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11
Michał Gorstkin-Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na podmokłej łące

olej, płótno, 51 × 69 cm,  
sygn. p.d.: M.g.Wywiórski

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

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. rauppa i N. gysisa. około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i a. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
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, 
był członkiem tamtejszego tPSP oraz ZPaP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie 
Warszawie i lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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12 
Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Akt

olej, płótno, 80 × 100 cm, sygn. p.d.: Wt

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 stu-
diował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, we Wiedniu, a w latach 1886–1889 
w Monachium a także w académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 
ponownie studiował w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się 
z anną Mikołajczykówną, córką chłopa z Bronowic, co było skandalem towarzyskim 
w ówczesnym Krakowie. uroczystości weselne tej pary (20 listopada 1900 w domu 
tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione w dramacie Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego. artysta był zafascynowany polską wsią. Z niezrównaną pasją malował 
obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich chłopów, upatrując w nich 
jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków polskości. Malował 
przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. Jego obrazy 
emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie i witalność 
chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym nadawał 
swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią 
i bielą. Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie 
środowisko artystyczne przełomu wieków.
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13
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 olszanka 
k. Skierniewic)

Pejzaż, 1902 r.

olej, płótno, 91 × 100 cm,  
sygn. i dat. l. d.: JÓZeF raPaCKI  
1902 rok

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

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole rysunkowej W. gersona, a kontynuował 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego. 
W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. gersona. W roku następnym 
wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. W 1891 r. artysta 
powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał udział w wielu 
wystawach, m.in. w tZSP w Warszawie, tPSP we lwowie, Krakowie, Wilnie i Kielcach. 
Wystawiał również za granicą w Berlinie i w Paryżu. Należał do grupy „Pro arte“. od roku 
1907 na stałe zamieszkał w olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic. 
Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz rozgrywające się w pejzażu 
sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza
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14
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Wioska w śniegu

olej, płótno, 70 × 100 cm,  
sygn. l.d.: a. Neumann

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

W roku 1891 przybył do Warszawy. Zarabiał na życie malując portrety i równocześnie 
uczył się w Szkole rysunkowej u Wojciecha gersona. W latach 1897–1902 studiował 
w krakowskiej aSP u Jacka Malczewskiego, leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. 
W 1900 był w Paryżu, gdzie przez parę miesięcy uczęszczał do academie Julian, zwiedził też 
Belgię, Holandię, anglię i Niemcy. Jego edukację artystyczną uzupełniły wizyty w muzeach 
w europie i Stanach Zjednoczonych. lata 1904 i 1925–27 spędził w Palestynie, gdzie 
uczył w Szkole Sztuk Pięknych i Przemysłu artystycznego. Podczas II wojny światowej był 
więziony w krakowskim getcie. Został rozstrzelany w 1942 roku. Malował głównie pejzaże, 
motywy architektoniczne, wnętrza i martwe natury.
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15
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret kobiety, 1925 r.

pastel, papier, 62,5 × 46 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 1925 / Ignacy  
Witkiewicz / t.e (w kółku)

dołączona ekspertyza  
dr anny Żakiewicz (witkacologa).

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 180 000 – 220 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej aSP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim tPSP. od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i lwowie. uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy a, B, C, d i e, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

Nie ulega wątpliwości, że w kobiecie, której wizerunek Witkacy wykonał w 1925 roku, 
artystę urzekły przede wszystkim jej głęboko osadzone intensywnie niebieskie oczy, 
które stanowią kolorystyczną dominantę portretu korespondującą z barwą sygnatury 
i broszy spinającej żakiet; kolor ten dominuje też w tle zbudowanym z kanciastych 
form będących dość dowolną trawestacją górskich szczytów, co zresztą stanowi 
wyraźne nawiązanie do udziału artysty w latach 1918–1924 w ruchu formistów, dla 
których taki właśnie sposób przetwarzania rzeczywistości było głównym środkiem 
wyrazu.
 Błękit dopełniają różne odcienie żółcieni i oranżu, co z kolei jest echem teorii 
Czystej Formy, którą Witkacy opublikował w 1919 roku w książce Nowe formy 
w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. W kwestii koloru teoria ta zakładała 
komponowanie obrazu (a zwłaszcza jego tła) w oparciu o kontrast barw dopełniają-
cych: czerwieni i zieleni, błękitu i oranżu oraz żółcieni i fioletu. Warto też zauważyć, 
że widoczny w wycięciu żakietu fragment sukni zawiera czerwień i zieleń, co stanowi 
dodatkowy element realizujący założenia teoretyczne twórczości artysty. 

Fragment z ekspertyzy anny Żakiewicz z dn. 17.01.2022.
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16
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż z drzewami

olej, tektura, 69 × 50 cm,  
sygn. l.d.: SKamocki

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, taP „Sztuka” czy towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia.
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17
Kazimierz Lasocki
(1871 gąbin – 1952 Warszawa)

Zaloty, 1924 r.

olej, płótno, 67 × 115 cm,  
sygn. i dat. l.d.: K. lasocki 1924

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

uczeń W. gersona i J. Kauzika w warszawskiej Klasie Klasie rysunkowej, studiował następnie 
w Monachium – prywatnie u a. azbe’go i w akademii u F. Stucka. W latach późniejszych wiele 
podróżował po europie i kraju. W latach 1901–1904 był asystentem K. Krzyżanowskiego 
w jego prywatnej szkole w Warszawie. od 1904 r. przez okres około dziesięciu lat przebywał 
we Włoszech, przyjeżdżając na dłuższe pobyty do kraju. Malował wówczas portrety, akty, 
sceny rodzajowe i pejzaże. od 1907 r. zaczął malować obrazy z bydłem, co stało się z czasem 
jego specjalnością. Jego obrazy malowane z biegłością i swobodą utrzymane są najczęściej 
w konwencji realistycznej. dużo wystawiał.
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18
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Chłopiec z konikiem, 1959 r.

olej, płyta, 21,5 × 30 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wlastimil Hofmann/1959

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

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

Willa przy ulicy Spadzistej 16 przypomina w ciągu dnia przedszkole. Pełna jest 
dzieci w różnym wieku i różnych zabawek. W ogrodzie np. czynna jest piaskownica, 
huśtawki, drabinki. Malarz nie ma w tym czasie dorosłych modeli tylko dzieci.
(Bogusław Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław 1971 r., s. 134.)

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 najbliż-
szego 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. [...]

(B. danielska, „W Szklarskiej Porębie, wszystkie drogi prowadzą  
do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 2017, s. 105.)
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19
Alfons Karpiński
(1875 rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

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

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i l. Wyczółkowskiego oraz a. ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w aSP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w akadémie Willi oraz w 1922 r. w akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
londynu i Budapesztu. osiadł w Krakowie. od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego tPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim tZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, rzymie, 
Brukseli, amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.

Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, 
delikatność płatków i niemal ich woń. 
a.Schroeder, alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928 

Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie 
barwne plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu świeżych 
kwiatów (…). Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości 
Karpińskiego. Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad naturą kwiatów 
artysta osiągnął w tej dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo techniczne. 
M. Bartoszek, alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum okręgowe w Sandomierzu, 

Muzeum regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.
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20
Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Scena z satyrem

olej, płyta pilśniowa, 36 × 48 cm,  
sygn. p.d.: Wodzinowski

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

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

21
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret kobiety

pastel, papier, 48 × 38 cm,  
sygn. śr.l.: S.górski

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w latach 1909 – 1914 u Józefa Pankie-
wicza i w latach 1916–1917 u teodora axentowicza, który wywarł największy wpływ na jego 
twórczość. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny symboliczne, 
rodzajowe, studia portretowe górali i góralek oraz pejzaże podhalańskie.



48 sopocki dom aukcyjny

22
Wojciech Weiss
(1875 leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty, ok. 1905

olej, płótno, 70,5 × 50,5 cm,  
sygn. p.d. monogramem wiązanym: WW, 
na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u l. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
od 1899 r. był członkiem towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.

Przedstawienie kwiatów z 1905 r. pędzla Wojciecha Weissa powstało 
w tzw. „białym okresie” twórczości artysty. Japonizująco wykadrowane, 
pozornie szkicowe, prawie bez gruntu malowane, jakby pastelowe, jest 
mocno osadzone w klimacie epoki, w której powstało, poszukującej 
w sztuce organicznego związku z naturą.
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23
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W ogrodzie

olej, płótno, 49 × 66 cm,  
sygn. p.d.: B.rYCHter-JaNoWSKa

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u l. Bollera, a. ažbego i S. Hollosy’ego. 
Naukę kontynuowała w akademii Florenckiej oraz w rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach tPSP w Krakowie i we lwowie. również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płotna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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24
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Leżący akt, 1945 r.

olej, płótno, 50 × 61,1 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Cyankiewicz 45

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

Malarz i rysownik. Studia odbył w krakowskiej aSP w pracowni J. Mehoffera i W. Jarockiego, 
a od 1935 wykładał rysunek w macierzystej uczelni. W 1937 pojechał do Paryża, gdzie 
działał w paryskim oddziale krakowskiej aSP u W. Zawadowskiego. Wówczas też nawiązał 
kontakty z ecole de Paris. Podejmował tematykę nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego 
pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko geometryzującą formą. Podczas II wojny 
walczył w szeregach francuskiej armii, powstał wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy 
z obozu jenieckiego, w którym przebywał. Po wojnie mieszkał w Paryżu i poświecił się 
głównie rzeźbie i ceramice, uprawiał też malarstwo ścienne. Pod koniec życia tworzył obrazy 
kinetyczne grawerowane w stali.
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25
Wacław Koniuszko
(1854–1900)

Wieczorna zaduma, 1878 r.

olej, płótno, 69 × 85 cm,  
sygn,. i dat. l.d.: W. Koniuszko/1878

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

W latach 1866–75 studiował w krakowskiej SSP u F. Szynalewskiego, W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki. W roku 1875 uzyskał stypendium i po dłuższej przerwie, w czasie której działał 
w Krakowie, wyjechał do Monachium. Kontynuował studia w l. 1882–85 w tamtejszej 
akademii u aleksandra Wagnera. Za swoje prace został dwukrotnie odznaczony – w roku 
1882 i 1883 – srebrnymi medalami. Po powrocie do Krakowa (1885) ciężko zachorował 
i niemal całkowicie przestał malować. tematem jego obrazów były przede wszystkim sceny 
rodzajowe z życia rzemieślników, biedoty miejskiej, portrety, rzadziej sceny wiejskie. Znaczną 
część swojej twórczości poświęcił tematyce żydowskiej. Malował zarówno portrety Żydów 
jak i sceny rozgrywające się na tle architektury i bóżnic krakowskiego Kazimierza – powroty 
z synagog, święta i modlitwy. Chętnie przy tym przedstawiał te sceny w nocy, oświetlone 
światłem księżyca.
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26
J. Konarski
(XIX/XX w.)

Kulig

olej, tektura, 26 × 35 cm,  
sygn. p.d.: J.Konarski

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

artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
W latach I wojny światowej). obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi. rozpędzone zaprzęgi, 
dorożki i brawurowe sanny osadzone zazwyczaj w zimowej scenerii wykazują ewidentny 
związek z XIX-wiecznym malarstwem kręgu akademii Monachijskiej.
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27
Paweł Merwart
(1855 Marianówka – 1902 Saint-Pierre)

Portret damy z pieskiem, 1894 r.

olej, deska, 37,6 × 46 cm,  
sygn. i dat. p. g.: Paul MerWart./1894

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

Szkołę średnią ukończył we lwowie, gdzie rozpoczął też studia techniczne, kontynuowane 
następnie w grazu. raniony w pojedynku, wyjechał na rekonwalescencję do Włoch i tam 
podjął decyzję poświęcenia się sztuce. Studia malarskie rozpocząć miał w Wiedniu, później 
podobno uczył się w grazu, Monachium i düsseldorfie. W latach 1877–1884 kształcił się 
w École des Beaux-arts w Paryżu, m.in. u Henri lehmana i Isidore’a a. Pilsa. od 1882 
pracował dla pisma „le Monde Illustré” i – jako ilustrator-korespondent – wyjechał do rosji 
i austro-Węgier. Podczas tej podróży był także w galicji; m.in. we lwowie, Przemyślu, 
Kołomyi, w tatrach i Karpatach. około 1884 przyjął obywatelstwo francuskie, zamieszkał na 
stałe w Paryżu, równocześnie stale uczestnicząc w życiu francuskiej Polonii. W 1878 wziął 
udział w Powszechnej Wystawie w Paryżu, a w 1879 debiutował na oficjalnym Salonie, 
gdzie odtąd niemal corocznie wystawiał, zyskując renomę wziętego malarza i portrecisty. 
Swoje prace stale przesyłał także na wystawy w Polsce – do lwowa, Krakowa, Warszawy. 
W 1896 został mianowany malarzem departamentu kolonii, zapewne dzięki protekcji 
brata emila, gubernatora francuskich terytoriów zamorskich. Podróżował, m.in. na Wyspy 
Kanaryjskie, do Senegalu, Sudanu, Konga, tunezji, Mauretanii, Somalii. W kwietniu 1902 
wypłynął na Martynikę jako członek rządowej komisji badającej wulkan Montagne Pelée. 
Zginął podczas jego wybuchu, 8 maja 1902. Był artystą wszechstronnym – malował olejno, 
akwarelą, pastelami, zajmował się grafiką i techniką fresku, był doskonałym rysownikiem 
i ilustratorem. tematyka jego prac obejmowała, m.in. sceny biblijne, sceny inspirowane 
literaturą, portrety znanych osobistości (Helena Modrzejewska w roli Marii Stuart) i pięknych 
kobiet (tzw. galeria piękności), sceny rodzajowe i wreszcie obrazy o motywach egzotycznych, 
malowane podczas licznych podróży.
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29
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Po kąpieli, 1886 r.

olej, płótno, 48 × 35 cm,  
sygn. i dat. p.d.; F. Wastkowski/1886

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

uczeń Feliksa Brzozowskiego. Związany z warszawskim życiem artystycznym. Swoje obrazy 
prezentował od 1867 roku w Zachęcie. artysta w swojej twórczości najczęściej malował 
sceny rodzajowe oraz pejzaże. Jego prace znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie 
oraz Zachęcie.

28
Walery Brochocki
(1847 Włocławek – 1923 Warszawa)

Rozbity dzban

olej, płótno, 28,4 × 45,4 cm,  
sygn. l.d.: Wbrochocki

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

Malarz, autor pejzaży i widoków miejskich. Studia artystyczne rozpoczęte w warszawskiej 
Klasie rysunkowej u Ch. Breslauera kontynuował od 1869 r. w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem a. liera i H. an-schütza. W Monachim pozostał na dłużej, miał wspólną 
pracownię z a. Kotsisem i Z. Sidorowiczem, uczestniczył w tamtejszych wystawach. Jego 
obrazy cieszyły się powodzeniem, zwłaszcza gdy na Powszechnej Wystawie w Wiedniu 
w 1873 r. obraz artysty odznaczono medalem. W 1877 r. wyjechał do Paryża, gdzie malował, 
wykazując wpływy barbizończyków, krajobrazy z okolic Fontaienbleau. W 1878 r. jeździł do 
algieru, by malować panoramę na zlecenie francuskiego rządu. W 1888 r. na stałe osiadł 
w Warszawie, skąd jeszcze wielokrotnie wyjeżdżał na litwę, Podole i do Besarabii.
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30
Feliks Michał Wygrzywalski 
(1875 Przemyśl - 1944 rzeszów)

Autoportret na tle morza

olej, płótno, 78 × 86 cm, sygn. l.d.: 
F.M. Wygrzywalski, na blejtramie 
pieczecie krakowskiego składu przyborów 
malarskich Iskra & Karmański

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Był absolwentem Królewskiej akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i l. Hetericha) oraz w akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z tygodnikiem Ilustrowanym. od 1901 r. wystawiał w tPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do egiptu w 1906 r.

Morze było dla Feliksa tematem samym w sobie, z czasem doszedł do prawdziwej 
perfekcji w oddawaniu jego struktury. Mistrzowsko ukazywał przejrzystość morskiej 
toni, grzywy fal, refleksy słońca odbijające się na powierzchni. Kompozycje takie 
urozmaicały wyłaniające się z wody kamienie lub skały, czasami latające nad wodą 
mewy. Prezentowany obraz przedstawia artystę, na tle skał zapewne capryjskich 
i ukazuje go z paletą i pędzlem w dłoni, czyli atrybutami malarskiego fachu, oraz 
ulubioną fajką w ustach.

Źródło: Niezłasztuka.net
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32
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Rybacy na morzu

olej, sklejka, 17 × 22 cm,  
sygn. p.d.: e.dzierzencki

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

31
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Orłowo, 1938 r.

olej, tektura, 17 × 22 cm,  
sygn. i dat. p.d.: e.dzierzencki/ 
orłowo 938

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

edukację malarską rozpoczął w Warszawie w SSP pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i Wł. 
Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regularnie spędzał wakacje na 
Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do lisiego Jaru, Jastrzębiej góry i Karwi. 
W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł w Sopocie. od 
1949 r. należał do Komitetu Polskich artystów Marynistów, a od 1956 r. do ogólnopolskiej 
grupy artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach marynistycznych, m. 
in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy znajdują się w muzeach 
gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w austrii, Szwecji, danii, Holandii, Norwegii, uSa, 
Kanadzie i Japonii. dzierzencki pozostawił po sobie bogatą spuściznę malarską o szerokim 
wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje doskonały warsztat, czysty i pewny 
rysunek. Łodzie na morzu to charakterystyczny motyw ikonograficzny w twórczości artysty, 
który malował je w różnych porach dnia i roku oraz w zróżnicowanej aurze.
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Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Spieniona fala, 1937 r.

gwasz, tektura, 35 × 50 cm, sygn. i dat. 
p.d.: S Jaxa/1937

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

W latach 1892–94 studiował malarstwo w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka 
i Władysława Łuszczkiewicza. W roku 1901 zamieszkał w Monachium, gdzie uczył się 
w Szkole rysunku i Malarstwa Stanisława grochowskiego. Po studiach osiadł w Krakowie, 
wyjeżdżając jedynie na krótko do Zakopanego i do Włoch. uprawiał głównie malarstwo 
pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich i nokturnach. to właśnie obrazy mary-
nistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych 
malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację do swych obrazów, dokumentując 
w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Jego prace znajdują się w polskich muzeach 
i kolekcjach prywatnych.
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35
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 oświęcim)

Skały na morzu

akwarela, papier, 17,5 × 22 cm,  
sygn. l.d.: Jan rubczak

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

34
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 oświęcim)

Łódka przy brzegu morza

akwarela, papier, 17,5 × 22 cm,  
sygn. p.d.: Jan rubczak

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

Studiował w krakowskiej aSP w latach 1904–1911 pod kierunkiem F. Cynka i J. Pankiewicza, 
w akademie für graphische Künste und Buchgewerbe w lipsku oraz w academie Colarossi 
w Paryżu. Przebywał w Paryżu w latach 1915–1923. od 1924 r prowadził w Krakowie 
prywatną Wolną Szkołę Malarstwa. Członek taP „ Sztuka”, współzałożyciel Cechu artystów 
Plastyków „Jednoróg”. Wystawiał w kraju, brał udział w paryskich Salonach, reprezentował 
polską sztukę na międzynarodowych wystawach. Malował pejzaże i dekoracyjne martwe 
natury w realistycznej manierze, często w jaskrawych barwach. uprawiał także akwarelę, 
jego grafiki zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej grafiki.
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36
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Martwa natura z różami 
i laleczką, 1923 r.

olej, płótno, 73 × 100 cm,  
sygn. p.d.: 1923/terlikowski,  
sygn. l.g.: 923/terlikowski

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

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 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.

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

(C. Merlot, l’art polonais a Paris. I. l’exposition des oeuvres de W. ter-
likowski (…), „la Pologne politique, economique, litteraire et artistique” 

1921, połr. I, s. 100–101)
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rozpoczął naukę malarstwa w 1911 roku w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Wła-
dysława ślewińskiego, Konrada Krzyżanowskiego i edwarda trojanowskiego. W 1913 roku 
przebywał w Paryżu, po czym odbył podróż artystyczną po europie. od 1917 roku pracował 
jako nauczyciel rysunku w Wieluniu, a następnie w Łodzi i Warszawie. W roku 1922 wziął 
udział w wystawie grupy Formistów. uprawiał malarstwo sztalugowe. Początkowo ulegał 
wpływom kubizmu, z czasem podjął w obrazach problematykę światła i koloru malując 
w manierze impresjonistycznej liczne pejzaże.

38
Józef Mieszkowski
(1889 Mława – 1950 Warszawa)

Autoportret, 1916 r.

olej, płótno, 40,5 × 40,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Józef Mieszkowski/1916

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

37
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Port w Nicei

olej, płótno, 27 × 35 cm  
w świetle oprawy, sygn. p.d.: KlIMeK

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

Malarz urodzony w Skoczowie, zmarły w Nicei. W Skoczowie był jednym z uczniów gustawa 
Morcinka. Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w aSP w Krakowie. Wiosną 1939 r. 
uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się o wybuchu 
wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w aix-en-Provence, gdzie z Paryża 
przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława 
Zawadowskiego Po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę lwią i mieszkał w Menton. 
Podczas prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał 
i tworzył tam w latach 1948–1955. Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem 
i Henri Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale 
d’art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym 
medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było 
wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski 
luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.
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39
Jankiel Adler
(1895 tuszyn k. Łodzi – 1949 aldbourne/
anglia)

Wazon z kwiatami

olej, płótno, 63,5 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: adler, na odwrocie naklejka da 
artcurial

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w Polsce. W 1912 był w Jugosławii, gdzie uczył się zawodu 
grawera, następnie (do 1918) kształcił się pod kierunkiem gustawa Wiethüchtera w Kun-
stgewerbeschule w Barmen k. düsseldorfu. W latach 1918–1920 przebywał w Warszawie 
i współpracował z grupą artystów żydowskich Jung Idysz. Namalował wówczas cykl 
ekspresjonistycznych, symbolicznych obrazów zainspirowanych sztukę el greca i tradycją 
żydowską (ostatnia godzina rabbiego). W 1920 wyjechał do Berlina, a następnie do düs-
seldorfu, gdzie w 1926 wykonał malowidła w Instytucie astronomicznym. Pod wpływem 
kubizmu malował wówczas stylizowane kompozycje figuralne. Wprowadzał mocny kontur 
określający formy i stosował zróżnicowaną, niemal reliefową fakturę, uzyskiwaną poprzez 
mieszanie farb z piaskiem, solą, gipsem czy woskiem. Po podróży na Majorkę i do Hiszpanii 
w latach 1929–1930 w jego twórczości nasiliły się tendencje do abstrakcji. W 1931 
miał pracownię w akademii Sztuk Pięknych w düsseldorfie i wówczas nawiązał kontakt 
z Paulem Klee. W 1933 ze względów politycznych opuścił Niemcy, przenosząc się do 
Paryża. W 1925–1926 był w Polsce, później ponownie w Paryżu i w Cagnes-sur-Mer, gdzie 
mieszkał aż do wybuchu wojny. W 1940 wstąpił do formującej się we Francji armii polskiej. 
Przeniesiony wraz z oddziałem do Szkocji, w 1941 został zdemobilizowany ze względu na 
stan zdrowia. od 1943 mieszkał w londynie i podlondyńskim aldbourne. Po 1941 malował 
obrazy o mocniejszym kolorycie i monumentalnej formie budowanej na sposób kubistyczny.
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W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.

40
Tadeusz Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

Studium głowy, 1929 r.

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

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Złożona dwukrotnie karta z rysunkiem jest listem do niezanego adresata, którego artysta 
powiadamia o zamierzonych odwiedzinach w niedzielny wieczór.

41
Tadeusz Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

Z wizytą. Autoportret artysty.

atrament, pióro, papier, 21,3 × 17,6 cm, 
sygn. p.d.: tade, u dołu autorskie 
napisy i podpis artysty l.d.: Mes baisers/
pour toute/la Famille;-p.d.: a demauin 
dimanche/vers 7 h./affectuesusment/tad.,  
na podkładce napis obcą ręką: Croqis de 
tade Makowski

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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42
Jean Peské
(1870 gołta/ukraina – 1949 le Mans)

Pejzaż

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

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

rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie rysunkowej W. gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i tPSP zarówno w Krakowie, jak i we lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska- 
-Curie, g. Clemençeau, g. appollinaire.
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W latach 1925–1930 kształcił się w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w latach 
1930–1935 także w Warszawie. dyplom krakowskiej aSP otrzymał w roku 1948. W okre-
sie 1959–1966 uczył rysunku i malarstwa w Państwowym liceum Sztuk Plastycznych 
w Kielcach. Wystawiał już w latach międzywojennych, m.in. wielokrotnie pokazując swe 
prace na wystawach w tPSP w Krakowie i tZSP w Warszawie. Malował przede wszystkim 
pejzaże, a także portrety, akty, sceny rodzajowe, historyczne i batalistyczne. Prace artysty 
znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Kielcach, w Muzeum im. 
J. Malczewskiego w radomiu oraz w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

44
Wincenty Bednarski
(1904 Kielce – 1975 Kraków)

Nad kamienną, 1955 r.

olej, tektura, 22 × 32 cm, sygn. i dat.: 
W.Bednarski/1955, na odwrocie naklejka 
wystawowa tPSP w Krakowie

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

43
Jan Bukowski
(1873 Nowy Sącz – 1938 Nowy targ)

Pejzaż z Tatrami w tle

olej, papier naklejony na tekturę, 
20 × 31 cm, sygn. p. d.: Jan Bukowski

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1893–1900 u W. Łuszczkie-
wicza, t. axentowicza, l. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. unierzyskiego. Naukę 
kontynuował na stypendium w Monachium w szkole graficznej Neumanna i Wolffa. Swoje 
prace wystawiał w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie od 1899 roku. 
Był członkiem towarzystwa artystów Polskich Sztuka i współorganizatorem towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe. uprawiał malarstwo 
ścienne. Wykonywał na zamówienia polichromie kościelne. Zajmował się również grafiką 
książkową – projektowaniem okładek, inicjałów. W latach 1904–1915 był kierownikiem 
artystycznym drukarni uniwersyteckiej, a w latach 1907–1908 kierownikiem fabryki witraży 
S. Żeleńskiego w Krakowie.
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46
Maksymilian Tkaczewski
(przed 1900 – ok. 1937)

Martwa natura

olej, płótno naklejone na tekturę, 
53,5 × 44,5 cm, sygn. p.d.:  
M.tkaczewski

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

45
Edward Butrymowicz
(1879–1944)

Portret Felicjana Otockiego 
(1870–1931), ok. 1930 r.

olej, płótno, 110 × 79 cm,  
sygn. p.d.: e.Butrymowicz

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

Malarz, reprezentant realistycznego nurtu malarstwa XIX/XX w., pedagog, profesor war-
szawskiej Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. edukację artystyczną rozpoczął 
w Warszawskiej Szkole rysunkowej, następnie w latach 1906–11 w Warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych, spadkobiercy narodowej tradycji dawnej Klasy rysunkowej, jako jeden 
z najwybitniejszych uczniów Konrada Krzyżanowskiego. W 1913 roku udaje się jako 
stypendysta Warszawskiego towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych do Paryża, a w 1914 do 
Petersburga. do Warszawy już na stałe wraca po 1918 r. W roku 1921 Władysław Skoczylas 
powołuje go na stanowisko profesora Miejskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Malarstwa 
w Warszawie. równocześnie w latach 1927–29 prowadzi rysunek wieczorny w pracowni 
Miłosza Kotarbińskiego w akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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Malarz pochodzenia żydowskiego, uczeń Konrada Krzyżanowskiego. W roku 1935 miał 
wystawę, wraz z apolinarym Sperskim w Salonie garlińskiego w Warszawie, na której 
pokazał cykl obrazów olejnych Warszawa o zmroku.

48
Franciszek Sunderland
(1 poł. XX w.)

Akordeonista na rynku

olej, tektura, 50 × 69,5 cm,  
sygn. p.d.: Franciszek Sunderland

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

47
Jan Rawicz
(XX w.)

Widok miejski

olej, płótno, 25 × 35 cm,  
sygn. p.d.: Jan rawicz

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

tematyką większości obrazów Jana rawicza są widoki miejskie, a w szczególności 
warszawska Starówka. Jego obrazy olejne tematyką i manierą malarską wykazują dużą 
zbieżność z malarstwem Władysława Chmielińskiego (1911–1979). Jan rawicz może być 
pseudonimem Chmielińskiego, który miał też stosować pseudonim Stachowicz.
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50
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 otwock)

Rabin z Cyklu Getto, 1994 r.

olej, płótno, 95 × 75 cm, sygn. i dat. 
p.d.: MaCIeJ laCHur/1994, opisany na 
odwrocie: raBIN/MaCIeJ laCHur

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

Młodszy brat Zdzisława lachura. Studiował w aSP w Krakowie. od 1952 roku przynależał do 
Związku Polskich artystow Plastykow. Był współzałożycielem Studia Filmow rysunkowych, 
którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował się malarstwem, w którym głownie 
podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym portrecistą. Brał udział w licznych wy – 
stawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum 
okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

49
Władysław  Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Krakowskie Przedmieście

olej, płótno, 35 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy. 
W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury, 
wśród nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie 
chętnie malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936–1939 artysta używał także 
pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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51
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 1980)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 58 × 90 cm,  
sygn. l.d.: WIKtor KoreCKI

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

Studiował w Szkole rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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W latach 1927–1928 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie. Następnie 
w latach 1928–1932 kontynuował naukę w warszawskiej aSP u Felicjana Kowarskiego 
i tadeusza Pruszkowskiego. Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe i portrety. 
Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z teatrem rozmaitości. 
Współpracował z wydawnictwem „atlas” we lwowie, z „Kurierem Porannym”. Jest autorem 
portretów Ignacego Mościckiego, edwarda rydza-śmigłego. Swoje prace prezentował na 
wystawach krajowych i zagranicznych.

53
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Góral grajacy na skrzypcach

olej, płótno, 50 × 40 cm,  
sygn. p.d.: K.Szewczenko

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

52
Stanisław Jan Łazorek
(1938 aksamanice – 2000 Kazimierz 
dolny)

Pejzaż zimowy z Kazimierza, 
1986 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm,  
sygn. l.d.: Łazorek 86

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

Studiował w latach 1958–64 na aSP w Warszawie. dyplom uzyskał w 1964 roku w pra-
cowni Stanisława Szczepańskiego. uprawiał malarstwo sztalugowe – pejzaże i kompozycje 
figuralne, grafikę, rysunek, projektował również scenografię. Miał wiele wystaw krajowych 
i zagranicznych m.in. w Wiedniu, Pradze, Berlinie, Hamburgu, Brukseli, oslo, Nowej Zelandii, 
dusseldorfie, Nowym Jorku. W roku 1970 artysta odszedł od swego dotychczasowego 
malarstwa, wywiedzionego z „nowej figuracji”i tematem swoich obrazów uczynił prawie 
wyłącznie Kazimierz dolny. Malował w jasnych, pastelowych tonacjach, nadając swoim 
dziełom łagodny, liryczny klimat. Bardzo często idealizował widoki miasteczka. Był inwalidą, 
dlatego też malował korzystając jedynie z prawej ręki.
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54
Maria Dziopak
(ur. 1954)

Ogród, 2020 r.

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

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

absolwentka uniwersytetu śląskiego (dyplom w 1978 roku). uprawia malarstwo olejne, 
maluje głównie pejzaże. Nazywana jedynym żyjącym polskim impresjonistą, który pracuje 
w naturze. autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i na świecie. W twórczości 
artystki można wyróżnić dwa nurty tematyczne. Pierwszy – to baśniowy świat ogrodów, 
pełen słońca i cienia, spokoju, zadumy i subtelności – to południe europy, kraje Bliskiego 
Wschodu, ale także Polska, turcja czy rosja. drugi – bardziej agresywny, zainspirowany 
pejzażem angielskim i norweskim – to mocna kolorystyka, drapieżne, pełne światłocieni formy. 
uczestniczka wielu wystaw, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, w kraju i za granicą.

W malarstwie Marii dziopak najważniejsza jest przyroda – to z niej artystka czerpie 
inspirację do pracy twórczej, jak mówi: „Kocham przyrodę, kocham wiatr, deszcz, 
chmury i przedzierające się przez nie słońce, kocham morze i jego spienione fale, 
kocham czyste powietrze gór, zapach siana, kwiatów i ziół. Kocham zmieniające 
się odcienie tych wszystkich zjawisk”. te wszystkie aspekty natury odnajdziemy 
w kipiących kolorami obrazach dziopak. Malarstwo artystki to nieustanna afirmacja 
życia przede wszystkim przejawiająca się w pięknie natury, którą dziopak odkrywa, 
by następnie przełożyć na język malarski.
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55
Władysław Lam 
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Samóchód w miasteczku

olej, płótno naklejone na tekturę,  
38 x 68 cm, sygn. l.d.: W.lam, ilustracja  
do Króla Maciusia I, Janusza Korczaka, 
wydanego w 1923 r.

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Malarz, grafik pedagog. w latach 1912-1918 studiował w krakowskiej akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem teodora axentowicza i Józefa Mehoffera. W 1925 był w Paryżu, 
skąd podróżował na południe Francji, gdzie namalował wiele studiów pejzażowych i widoków 
architektonicznych. W latach międzywojennych wykładał rysunek na Wydziale architektury 
Politechniki lwowskiej, a po II wojnie światowej na Politechnice w gdańsku oraz w Szkole 
Sztuk Pięknych w Sopocie. Był członkiem kilku ugrupowań artystycznych, wystawiając m.in. 
z Cechem artystów Plastyków „Jednoróg” i grupą „Nowa generacja”. Ponadto uczestniczył 
w licznych wystawach za granicą, m.in. w międzynarodowej wystawie w „Sztuka i technika” 
w Paryżu (1937), w światowej wystawie w Nowym Jorku (1939); wystawiał też w Brukseli 
(1926, 1929), Sztokholmie (1927), amsterdamie (1929), Filadelfii (1933), Hamburgu 
(1935), Monachium i tokio (1939), Berlinie 1947, Wiedniu (1949). W kraju miał kilka 
wystaw indywidualnych. 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 zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny 
kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi płaszczyznami barwnymi.
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56
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Bukowina zielona, 1967–71 r.

olej, płótno, 100 × 139,5 cm,  
sygn.p.d.: Jerzy Mierzejewski  
(data nieczytelnie 70/71?)
na odwrociu: Mal. JerZY MIerZeJeW-
SKI/PolSKa/|oleJ 1967 – 71 |140 X 
100 cm, nalepka z Muzeum Narodowego 
w Warszawie, nalepka galeryjna  
z datą 1967

lit.: Jerzy Mierzejewski, PWSFtit  
im. leona Schillera w Łodzi, Łódź 2006, 
s.46

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

urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Podjął studia na warszawskiej akademii Sztuk Pięknych w 1937 r., ale dyplom uzyskał 
formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Fascynowały go miejsca wspólne plastyki 
i filmu, czemu dawał wyraz w licznych tekstach krytycznych poświęconych tej problematyce. Wydawało się, że zdominuje ona jego pracę 
artystyczną, tym bardziej, że w roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej PWSt. Z „filmówką” związał się na długo. Był cenionym pedagogiem; 
wykładał rysunek i zagadnienia plastyki w filmie, pełnił funkcje dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 
był prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. Malarskie fascynacje artysty obejmowały m.in. twórczość Fra angelico, 
Ingres’a, Cézanne’a, a z Polaków – Mieczysława Janikowskiego. Mierzejewski uczył się od nich skupienia na motywie, powściągliwości, 
prostoty, która – jak przyznawał – urzekała go. Znajdował także upodobanie w tym, co monumentalne. Intrygowały go sposoby konstruowania 
obrazu przy pomocy niezbędnych tylko elementów, dążenie do zwięzłości. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują się w muzeach w Łodzi, 
Warszawie oraz amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą, najwięcej w Holandii i uSa.
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57
Roman Zakrzewski
(1955–2014)

Kobieta w czerwieni, 2000 r.

olej, płótno, 120 × 80 cm,  
sygn. na środku: r.Z./0.0.,  
sygn. i dat. na odwrocie:  
r. ZaKrZeWSKI/2000 oleJ

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Studiował w krakowskiej aSP u Jerzego Nowosielskiego, u którego dyplom uzyskał w 1985. 
W jego twórczości są widoczne wpływy sztuki dawnej i współczesnej: gotyku i włoskiego 
renesansu oraz inspiracje sztuką amadeo Modiglianiego. tematem przewodnim stają się 
otoczone swoistą aurą portrety kobiet. artysta wypracował, w oparciu o sposób myślenia 
zbliżony do twórców ikon, autorski kanon ideału: kobiecości opartej o urodę swojej żony, 
zespolonej z uduchowieniem rafaelowskich Madonn. Posługiwał się w swoich dziełach, 
wymagającą doskonałości warsztatowej, pracochłonną technikę laserunku. Pracując etapowo, 
na początku tworzył rysunek i podmalówkę, następnie nakładał kolor i na koniec wykańczał 
gładko powierzchnię obrazu. W portretach wykonywanych na zamówienie skupiał się 
przede wszystkim na zaprezentowaniu charakterystycznych cech modelki i wydobyciu 
ich wewnętrznego piękna. Późniejsze prace emanują subtelnością, lekkością i elegancją, 
uzyskaną przez wprowadzenie światłocienia i usytuowanie modelki na tle pejzażu. W dorobku 
artystycznym artysty znalazły się także związane z jego życiem duchowym prace o charakterze 
religijnym. Wystawiał w galeriach promujących sztukę tzw. realizmu magicznego, m.in. 
w galerii Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie, ale malarstwo to należy włączyć do nurtu 
intymizmu, w którym portret jest rozumiany jako odbicie duszy.

Najbliższe wskazaniom Nowosielskiego wydają się być obrazy Romana Zakrzewskiego, 
w których wyczuwa się fascynację manierą Amadeo Modiglianiego i z pewnego 
okresu obrazami Nowosielskiego.(…). Portrety współczesnych kobiet i dziewcząt na 
płótnach Zakrzewskiego są atrakcyjne zmysłowo, a przy tym uduchowione i piękne. 
Rzadko spotykane dziś u współczesnych artystów poczucie kompozycyjnego ładu 
i harmonii nadaje płótnom Zakrzewskiego niesamowitą siłę, a modelunek bryły 
i kolorystyka są niezwykle wyrafinowane.

Stanisław tabisz, Nowosielscy i jego uczniowie, dziennik Polski, 25 maja 1999
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58
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Pejzaż przestrzeni, 1983 r.

olej, akryl, płótno, 120 × 160 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jan dobkowski 1983

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

W roku 1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej akademii Sztuk Pięknych. 
uczeń prof. Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał dyplom 
w 1968 r. W 1966, utworzył duet artystyczny, w którym jego partnerem był Jerzy (Jurry) 
Zieliński. Ich pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo – -Neo odbyła się w Warszawie 
w 1967 r. Wystawiali wspólnie do 1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze zielono-czerwone 
obrazy dobkowskiego. Złoty medal na Sym – pozjum 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 
prac przyniosły wydarzenia 1980–1981 roku, zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. 
Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, wiotkimi liniami rysunku.

W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste 
– poprzez fakt, że złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza. 
Linia to myśl.

 Jan dobkowski

Od lat obrazy i rysunki są jakby tkane z nitek, barwnych pasm, czasem ledwo 
uchwytnych dla oka, czasem wyraźnych i jędrnych. Niektóre obrazy, zwłaszcza te na 
papierze, są jak lekka, zwiewna, niemal przeźroczysta tkanina o najdelikatniejszym 
splocie. Inne, na których linie są ściśle zbite, tworzą solidną materię niczym gruby, 
wiejski samodział. (...) Obraz rośnie jak żywy organizm, wyłania się w trakcie pracy.

Maria Poprzędzka, cytat za: obrazy. Jan dobkowski. galeria art+on  
13–26 maja 2009, [katalog wystawy
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59
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Park, 1997 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. i dat. na 
odwrocie: andrzej Fogtt 22. V. 1997

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. Zdzisława Kępińskiego i Magdaleny abakanowicz. dyplom uzyskał w 1974. uczestniczył 
w wystawach od połowy lat 70. W 1984 zdobył grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie. W tymże roku reprezentował Polskę na XlI Biennale w We- 
-necji. Pokazał tam dzieło współsygnowane z Bożenną Biskupską – environment „Misterium 
czasu”, złożone z jego 14 monumentalnych kompozycji malarskich i 30 równie potężnych 
rzeźb Biskupskiej. Styl obrazów Fogtta w tym szczytowym momencie jego kariery bazował 
na kontraście centralnie usytuowanych, hieratycznych sylwetek i budującej je drobnej, 
migotliwej „łuski” pociągnięć pędzla. Podobny styl utrzymuje się w późniejszych pracach 
artysty. W roku 2009 został odznaczony przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 
medalem gloria artis.

(…) Obrazy to energia, która powoduje emocje. Obrazy powstają z duchowej eksplozji 
i potrzebują zachwytu odbiorcy.

andrzej Fogtt
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60
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 londyn)

Dziewczynka z melonem

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

oF PaINtINgS/Kanelba # 4/„girl with 
melon/…

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. lentza 
i t. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, anglii i uSa. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.

(...) Kanelba wyczuwa twórczość Maneta i Cezanne’a silniej niż którykolwiek z młodych 
malarzy. Z prawdziwym talentem związane jest wykształcenie. W jego płótnach 
forma i kolor są zrównoważone, rysunek jest precyzyjny i giętki, kolor subtelny 
i powściągliwy, kompozycja szlachetna i pełna siły. Stałe dążenie do doskonałości 
i nieustanne poszukiwania artysty znajdują potwierdzenie w najnowszych jego dzie-
łach, w których ujawnił swe zdolności kolorystyczne. Przejawiają się one w stosowaniu 
barw wyrazistych, choć przy-tłumionych, delikatnych, o wykwintnym walorze. (...) 
Ch. aronson, art polonais modenie, Paris 1929, s. 17.
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61
Jacek Yerka
(ur. 1952 toruń)

Droga do Kądziałkowa, 1994 r.

akryl, płótno, 38 × 46 cm, sygn. i dat. 
p.d.: YerKa 94, opisany na odwrocie: 
JaCeK YerKa/droga do KĄdZIaŁKo-
Wa/aKrYl 1994

cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 150 000 – 200 000 zł

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 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

Jacek Yerka łączy w malarstwie doskonały warsztat i skrupulatność w rozbudowywaniu 
powziętej koncepcji z brawurową realizacją szalonych pomysłów twórczych. Wytworna 
kompozycja statyczna, która często wyłania się z jego płócien uosabia, ponadczasową 
niezmienność, dodając tym samym magii oraz spowijając otoczką mistycyzmu. 

artysta i sztuka, urok wyśnionych krain. Malarstwo i rysunek Jacka Yerki
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Józef Szajna
(1922 rzeszów – 2008 Warszawa)

Collage – Dramat IV

olej-kolaż, technika własna, płótno, 
102 × 102 cm

Wystawiany: 
1969 reminiscencje, environment, wysta-
wa, Kraków, Warszawa; 1971 Wystawa 
scenografii, Międzynarodowe Quadriennale 
w Pradze (złoty medal); 1972 IV Festiwal 
Sztuki w Warszawie (pierwsza nagroda, 
złoty medal); 1974 Monachium (srebrny 
medal); 1985 Budapeszt, Bruksela, 
Bochum; 1986 Kraków; 1987 galeria 
Zachęta w Warszawie, Paryż; 1990 Paryż; 
1991–92 Warszawa, Poznań, gdańsk, 
gdynia; 1993 Centrum Scenografii Polskiej 
w Katowicach; 1995 oświęcim, düsseldorf, 
Bochum, Warszawa; 1996 opole, Muzeum 
Weimar Buchenwald, Kalisz, Warszawa, 
Centrum rzeźby Polskiej w orońsku; 1998 
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu; 1999 
Instytut Kultury Polskiej w Budapeszcie, 
2000 Instytut Kultury Polskiej w rzymie; 
2001 teart, Sankt Petersburg, Muzeum 
Narodowe w Warszawie (wraz z happe-
ningiem drabina do nieba), 2002 teart, 
Pałac Sztuki w Krakowie, Związek Polskich 
artystów Plastyków w Warszawie; 2005 Czy 
ktoś to słyszy?, Weimar Buchenwald; 2007 
Czy ktoś to słyszy?, Berlin, Józef Szajna, 
Budapeszt, Bukareszt; 2008 świat Józefa 
Szajny, Kartuzy; 2009 teart, Józef Szajna, 
Festiwal „Zdarzenia” w tczewie; 2014 gale-
ria Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie 
2015- 2016; 2016 Sopocki dom aukcyjny 
w Sopocie, 2016–2017 Kanon i remix 
przestrzeni polskiego teatru XX i XXI w. Józef 
Szajna, Centrum Scenografii Polskiej oddział 
Muzeum śląskiego w Katowicach.

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. to o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych 
artystów XX wieku. uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w auschwitz i Buchenwaldzie. Członek antynazistowskiego ruchu oporu 
1939–1945 (ZWZ aK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej aSP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. od roku 1972 był profesorem w aSP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem teatru ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w teatrze ludowym w Nowej Hucie łączył galerię z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
teatrem w Krakowie, teatrem śląskim w Katowicach, wrocławskim teatrem Współczesnym 
czy warszawskim teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski teatr-galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.

Do charakterystycznych cech sztuki Szajny – jak wiadomo – należy, że jest ona zawsze 
naznaczona czynnikiem destrukcji. Destruktami są postacie z wczesnych jego obrazów 
– tułowia wstanie rozpadu. Destruktami są jego rzeźby-assemblages – kukły oślepłe, 
okaleczone, bez nóg, rąk albo połowy twarzy. Destruktami są także przedmioty, czy to 
samodzielne czy też stanowiące części assemblages, lub zastosowane do instalacji i na 
scenie: stare taczki, znoszone buty i podarte szmaty, spękane maski, szczerbate sztuczne 
szczęki czy rdzą przeżarte elementy metalowe. Nie chodzi mi wcale o aplauz, a po prostu 
o reakcję – mówi artysta. I znowu: rzecz idzie nie o to, co ma się podobać, ale to, czego 
nie da się zapomnieć. 

Bożena Kowalska, cytat za: Józef Szajna i jego świat, [red:]  
Bożena Kowalska, Warszawa 2000, s. 36
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Ryszard Zając
(1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen 
k. Bazylei)

Ryby, 1983 r.

olej, płótno, 70 × 100 cm, sygn. i dat. 
p.g.: rY/Za/83, opisany na odwrocie: 
rYSZard ZaJĄC/70 X 100/rYBY 1983

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

W latach 1948–52 studiował architekturę w Politechnice Szczecińskiej, dyplom architekta 
otrzymał w 1952. Wówczas przeniósł się do Warszawy i podjął dalsze studia z zakresu 
architektury na Politechnice Warszawskiej, ukończone po dwóch latach z tytułem magistra. 
od 1960 poświecił się wyłącznie malarstwu, zostając w 1963 członkiem ZPaP. Wykształcenie 
miało duży wpływ na charakter uprawianej sztuki. tematem jego prac są przede wszystkim 
pejzaże architektoniczne, inspirowane najczęściej konkretnym miejscem. Charakteryzują 
się stłoczoną zabudową uformowaną z nieregularnych brył, skomplikowaną perspektywą 
przestrzeni, intensywnym kolorem pnących się ku górze miast. liczne martwe natury o kubi-
zujących formach odznaczają się grą kształtów i barw. Farba kładziona jest szpachlą i nadaje 
gładkiej powierzchni płótna swoistą wibrację. artysta wystawia w kraju i za granicą. duże 
pokazy jego prac miały miejsce m.in. w Museo di roma Palazza Braschi 1976, w Muzeum 
Narodowym w Szczecinie (1977), galerii Zapiecek w Warszawie (1977, 1996, 2004).
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uczeń W. Weissa i F. Kowarskiego w krakowskiej i warszawskiej aSP – był jednym 
z wybitnych przedstawicieli polskiego koloryzmu. od 1931 należał do grupy rytm; od 
1933 do ugrupowania Pryzmat. Już wówczas wiele wystawiał, m.in. miał dwie wystawy 
indywidualne w warszawskim IPS. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po 
wojnie był profesorem Wydziału SP uniwersytetu w toruniu, w latach 1947–1953 profesorem 
PWSSP w Sopocie, a od 1963 aSP w Warszawie. Swoje obrazy – pejzaże, martwe natury, 
portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. 
obok malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował mozaiki i sgraffita.

65
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 80 × 71 cm, 
sygn i dat. p.d.: JW

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 7 500 – 9 000 zł

64
Antoni Fałat
(ur. 1942 Warszawa)

Portret staropolski cytrynowy, 
1995 r.

olej, płótno, 61 × 50 cm, sygn. i dat. 
p.d.: ant.Fałat 19.VII.95, opisany na 
odwrocie na blejtramie: Portret staropolski 
cytrynowy

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej aut (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „o poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory 
– szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie.
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66
Jerzy Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Porwanie Europy, 1962–1973 r.

olej, płótno, 85 × 50 cm, sygn. na 
odwrocie: Jerzy Stajuda, opisany na blejt-
ramie: „PorWaNIe euroPY”|oBraZ 
ZaCZĘtY W 1962, NIe SKoŃCZoNY 
|JedNaKoWoŻ uZNaNY Za gotoWY 
PrZeZ WoJCIeCHa SIeMIoNa 1973

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale architektury Politechniki Warszaw-
skiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana lacherta. W początkowym okresie swojej 
twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela artura Nachta-Samborskiego, 
szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą 
się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży, 
wizji archaicznego świata przyrody. artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często 
o charakterze osobistego notatnika. drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach 
1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie artystycznym”, „Przeglą-
dzie Kulturalnym”, „Więzi”, „ty i ja”. aktywność krytyczna artysty została mocno ograniczona 
po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas jego twórczość była bardziej 
znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna wystawa w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie.

Po roku 1970 [Stajuda] rezygnuje stopniowo z barokowego bogactwa skłębionych form. 
Wprowadza klarowne podziały, upraszcza kompozycję, posługuje się dużymi monochro-
matycznymi płaszczyznami. Nowym elementem staje się świetlistość koloru, przywodząca 
na myśl nokturny Whistlera oraz pejzaże akwarelistów angielskich. 

aleksander Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944–1974,  
Wrocław – Warszawa – Kraków – gdańsk, 1975, s. 103
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68
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Pospolita rzecz, 1971 r.

olej, płótno, 128 × 110 cm,  
sygn. i dat. l.d.: H. Błachnio ‚71, opisany 
na odwrocie: „PoSPolIta rZeCZ”/1971 r. 
form. 128/110 cm/Henryk Błachnio

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

W latach 1946–1954 studiował w akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, był uczniem 
Felicjana Kowarskiego, M. Borucinskiego i K. tomorowicza. W 1955 r. uczestniczył w ogól 
– nopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie-przeciw faszyzmowi” w warszawskim 
„arsenale”. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych polskich i zagranicznych, 5 wystaw 
indywidualnych. laureat Nagrody im. Jana Cybisa przyznanej za całokształt twórczości 
w 1993 r. Jego prace znajdują się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum 
Narodowe w Warszawie i Krakowie. Wiele prac w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą.

67
Wojciech Kopczyński
(ur. 1955)

Compisition II, 1991 r.

technika własna, płótno, 120 × 100 cm, 
sygn. i dat. p.d.: WK 91

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1975–82 studiował na akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki. 
uzyskał dyplom z projektowania form reklamowych w pracowni prof. Witolda Skulicza, 
z litografii w pracowni prof. Włodzimierza Kunza oraz z malarstwo w pracowni prof. Jana 
świderskiego. obecnie ma tytuł doktora habiliotowanego, pracuje jako adiunkt na wydziale 
form przemysłowych macierzystej uczelni. uprawia malarstwo i rysunek, jego prace znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, espace de goya, Francja, oraz w prywatnych 
kolekcjach w kraju i za granicą m, in. w Szwajcarii i uSa.
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69
Dorota Grynczel
(1950–2018)

Kompozycja 9/90, 1990 r.

olej, płótno, 97 × 66,5 cm, opisany na 
odwrocie: dorota grYNCZel/„Kompo-
zycja 9/90” 1990 r./02–784 W-wwa/ul. 
dunikowskiego 2 m 19

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

ukończyła akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. dyplom z wyróżnieniem otrzymała 
w 1977 roku w Pracowni prof. Jana tarasina oraz Pracowni prof. Wojciecha Sadleya, 
ale osobą, która wywarła na niej szczególnie wielki wpływ był niewątpliwie prof. Stefan 
gierowski.Była profesorem zwyczajnym na Wydziale Malarstwa, od 2012 roku pełniła funkcję 
dziekana tego Wydziału.Zajmowała się tkaniną unikatową i malarstwem sztalugowym. Była 
stypendystką the Pollock-Krasner Fundation w Nowym Jorku (1992) oraz Fundacji Kultury 
i Fundacji Batorego w Warszawie (1993). Jest laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury 
i Sztuki (1976); Srebrny Klocek na 7. Międzynarodowym Biennale w Brukseli (1996); 
Brązowy Medal na 9. Międzynarodowym triennale tkaniny w Łodzi (1998).

Dla mnie jest to kolor, o którym można powiedzieć, że nie ma ani początku, ani 
końca… Nie ma ram czy jakiegoś innego otoczenia – jest gdzieś w przestrzeni…

dorota grynczel. twórczość”, pod red. dr. rafała Kowalskiego,  
akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2017, s. 60-61
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Malarz, rysownik, grafik. ukończył studia na warszawskiej aSP, uzyskując dyplom w 1974 
roku. Jest także wykładowcą na Wydziale architektury Politechniki Warszawskiej. Jego 
malarstwo jest z założenia metaforyczne. Maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle 
odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, 
nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu. Jego twórczość prezentowana jest 
w licznych muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum okrę-
gowe w Zamościu oraz za granicą: Muzeum Pokoju w tokio, Muzeum Miejskie w gandawie.

71
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Po stronie świtu, 1985/6 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm, sygn. i dat. l.g.: 
Franciszek Masluszczak 1985/6, sygn. 
dat. i opisany na odwrocie: Franciszek 
Maśluszczak/1985/6/olej/tytuł: po stronie 
świtu/0,81 × 0,60/449.

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

70
Henryk Płóciennik
(1933 Łódź -2020)

Akt rudej kobiety

olej, płótno, 65 × 54 cm,  
sygn. na odwrocie: H.PŁÓCIeNNIK

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

od 1962 roku należał do ZPaP. Zajmował się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malar-
stwem sztalugowym. Jest autorem fantastycznych kompozycji o bogatym, ornamentalnym 
opracowaniu, obrazujących w zamyśle autora kosmiczne piękno i ład świata. Jego prace 
prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Stanach 
Zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień 
na wystawach i konkursach. W 2004 w Łodzi powstała Fundacja „arkadia” jego imienia, 
której celem jest zebranie, opracowanie i popularyzacja twórczości artysty.
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72
Andrzej Lipniewski
(1945 Białystok – 2019 gdańsk)

Muza B. – Jantarowe wybrzeże, 
1982 r.

olej, płótno, 90 × 100 cm,  
sygn. i dat p.d.: lipniewski/1982

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Malarz, grafik, poeta, muzyk i wokalista, pionier gdańskiego i polskiego 
big-beatu lat 60. absolwent Państwowego liceum Sztuk Plastycznych 
w gdyni, w którym w latach 1981–1993 pracował jako nauczyciel. dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w Studium Wychowania Plastycznego 
przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (aSP) w gdańsku 
w pracowni prof. Barbary Massalskiej. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki 
w latach: 1984, 1985, 1989. W 1985 r. wyróżniony odznaką Zasłużony 
działacz Kultury.
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73
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

Na placu miejskim, 2017 r.

akwarela, papier, 29,5 × 21 cm,  
sygn. p.d.: 2017/e dWurNIK

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

Studiował w warszawskiej aSP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. obrazy z cyklu Warszawa (1981 r.), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu od grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen 
na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie - ostrzeżenie. autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.

Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA MAlARSTWA PolSKiEgo 

Warszawa, 9 lutego 2022 r., godz. 19

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: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do go-
dziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polska SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ Pesel  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

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



wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

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

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

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

B. Przebieg aukcji

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. PłaTNoścI

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

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

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

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

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

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

III sPrZEDAż AukCYJNA

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

2. aukcJa

a. rejestracja na aukcję

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INforMACJE oGóLNE

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

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

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

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. oDBIór ZakuPu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;
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19 lutego 2022

W gAleRII SoPoCKIego DoMu AuKCYJNego

gDAŃSK, ul. DŁugA 2/3

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 2 

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



AUKCJA WioSENNA
5 MarCa 2022
 
W galerII SoPoCKIego doMu auKCYJNego

SoPot, ul. BoH. MoNte CaSSINo 43

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

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

16 lutego (SoBota) 2022
 

SoPoCKI doM auKCYJNY | galerIa ModerN

SoPot, ul. BoH. MoNte CaSSINo 43



13 KWIetNIa 2022
 
W galerII SoPoCKIego doMu auKCYJNego

WarSZaWa, ul. NoWY śWIat 54/56  

Andrzej Fogtt, Spacer we mgle, 1994

AUKCJA PRAC NA PAPiERZE 

Monika Wyłoga, Ośmiornica, akryl, 
brokat, płótno, 150 x 150 cm, 2021

27 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU 
5 mArCA 2022 • godZ. 19 
SopoCKI dom AUKCyJny • gALErIA modErn
UL. BoHATErÓW monTE CASSIno 43 • SopoT

AUKCJA KoLEKCJonErSKA



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

SoPoT
gAlERiA  
MoDERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

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

SoPoCKi DoM AUKCYJNY W PolSCE:

gAlERiA  
gDAŃSK
ul. długa 2/3
80-827 gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

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