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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Dream city (Kapłanka nocy), 
2016 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. p. d.: „T.Sętowski”
opisany na odwrocie: „Dream City”/Tomek 
Sętowski olej płótno/100 × 70/kapłanka 
nocy”

Do obrazu dołączony certyfikat  
autentyczności artysty

cena wywoławcza: 68 000 zł •
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są prezentowane 
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również 
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski 
z powodzeniem wystawiał swe prace w Emiratach Arabskich, m.in. w Burj Al Arab, Abu Dhabi 
Cultural Fundation i Emirat Towers. Dzieła Tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby) 
były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni” 
(2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem 
wydawnictwa MUZA S.A. Autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek 
prasowych, kalendarzy. Laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją 
turystyczną Częstochowy.

8 sopocki dom aukcyjny
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Mędrzec wszechświata, 2018 r.

olej, płótno, 70 × 70 cm
sygn. p. d.: „T. Sętowski”
opisany na odwrocie: „Tomek Sętowski/
„Mędrzec wszechświata”/olej płótno 
70 × 70”

Do obrazu dołączony certyfikat  
autentyczności artysty

Reprodukowany:
–  Tomasz Sętowski, Katarzyna Sętowska, 

„Imaginarium: Sętowski 60/40”, 
Warszawa 2021, il. s. 33.

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 50 000 – 80 000 zł

10 sopocki dom aukcyjny
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Dyskusja o wieczności

olej, płótno, 48 × 38 cm
sygn. l. d.: „T. Sętowski”

Do obrazu dołączony certyfikat  
autentyczności artysty

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

12 sopocki dom aukcyjny
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Karol Bąk
(ur. 1961 Koło)

Pandora VIII, 2021 r.

olej, płótno, 30,5 × 50 cm
sygn. p. d.: „BK” (monogram wiązany)/
„BĄK”
opisany na blejtramie pisakiem: 
„PANDORA VIII”2021/KAROL BĄK

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

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

„Bez formy treść byłaby naga, bez treści 
forma byłaby abstrakcyjnym popisem kunsz-
tu. Moja forma, to nieokreślona przestrzeń 
obrazu, kolorystyczna materia czystej emocji 
i zmysłowej wrażliwości. Korelatem formy jest 
treść, której uosobieniem jest przedstawiana 
kobieta. Obraz jest jak kobieta, wystarczy na 
niego patrzeć (…) . Namalowane na obrazach 
nie są kobiety, a kobiecość. Niekiedy erotycz-
na, ale zawsze piękna i tajemnicza. Pragnę 
nakreślić niemal mistyczny obraz kobiecej 
duszy, za pomocą kobiecego ciała.

Karol Bąk  (fragment  wypowiedzi do wystawy Karola Bąka 
„ANIOŁY, DEMONY I…” w Bałtyckiej Galerii Sztuki  

w Koszalinie,  06.05.2021 r.

14 sopocki dom aukcyjny
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Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Na polowaniu, lata ok. 1900–1915

olej, tektura, 62,5 × 86 cm
sygn. p. d: „JFałat” (inicjał wiązany)
na odwrocie – próby farb oraz nalepki 
wystawowe:
–  uszkodzona, częściowo przysłonięta 

z nadrukiem: Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych/Plac Małachowskiego 3, 
tel. 9–51;

–  nalepka wystawowa TZSP z numerem 
No 4109

–  nalepka wystawowa TZSP z numerem 
41131 z opisem pracy i datą- „25 MAJ 
1937”;

–  mała pieczątka z czytelnym fragmentem 
tekstu: Ze zbiorów (...); oraz nieczytelny 
napis ołówkiem.

Pochodzenie:
–  Prof. Jan Olszewski (1873–1943) – 

przynajmniej do 1937 roku
–  Aukcja Sztuki Dawnej – 14–10–2018, 

Agraart
–  kolekcja prywatna, Polska

Wzmiankowany:
–  „Przewodnik 124. Łowiectwo w sztuce 

polskiej”, Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, Warszawa, czerwiec – sier-
pień 1937, s. 16, nr kat. 27

Wystawiany:
–  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

(„Wystawa łowiecka”), Warszawa, 
1937 r.

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 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. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.

Sceny myśliwskie stały się jednym z najważniejszych 
tematów w twórczości Juliana Fałata. Indywidual-
nie zinterpretowane budziły zachwyt publiczności 
i krytyków. (...) Obrazy Fałata cieszyły się tak wielką 
popularnością zapewne dlatego, iż myślistwo i ło-
wiectwo było ważnym elementem polskiej kultury 
szlacheckiej. Myśliwskimi kompozycjami artysty zafa-
scynowany był również Henryk Sienkiewicz, piewca 
sarmatyzmu. Fałata nie interesował typ polowań par 
force, tak popularny w polskim malarstwie XIX wieku, 
lecz raczej indywidualne reakcje ludzi i towarzyszące 
im napięcie. Wśród bogatego zespołu prac można 
wyróżnić kilka grup tematycznych, które wielokrotnie 
przedstawiał: wyjazd na polowanie, nagonkę, odpo-
czynek myśliwych i powrót z polowania. Pierwsze 
kompozycje powstały w 1886 roku podczas pobytu 
w Nieświeżu, na słynnym polowaniu urządzonym 
dla księcia pruskiego Wilhelma.

A. Król, Julian Fałat, Stalowa Wola 2010, s. 54–55 [kat. wyst.]

16 sopocki dom aukcyjny
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Jana Barszczyńskiego, 
1926 r.

olej, tektura, 33,5 × 24 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „1926/JMalczewski”

Jan Barszczyński (1879–1951) był na-
czelnikiem poczty w Krakowie i znajomym 
artysty. W latach 1925–1926 Jacek Mal-
czewski wykonał kilka portretów i rysunków 
przedstawiających Barszczyńskiego i jego 
najbliższą rodzinę.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 75 000 – 95 000 zł

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

„O ile modelki w ciągu wielu lat dojrzałej twórczości 
Malczewskiego cyklicznie się zmieniały pod wzglę-
dem urody, to w wypadku modeli męskich, w jakiś 
sposób bliskich malarzowi, nawet jeśli w ciągu 
dłuższego czasu dotyczyła ich także rotacja, prezen-
tują oni stale ten sam typ urody, a w dużej mierze 
i stylistyki stroju, w jakich występują w obrazach.

(D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna  
Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008, s. 763–764)

18 sopocki dom aukcyjny
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan spod Savony, 1891 r.

olej, deska mahoniowa, 41 × 31,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Adalbert von Kossak _ 
1891”
na odwrocie nalepka z napisem atramen-
tem: „3272” oraz „7125” (ołówkiem) oraz 
napisy ołówkiem.

cena wywoławcza: 74 000 zł
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

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

20 sopocki dom aukcyjny
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Studium głowy konia do obrazu: 
Święto kawalerii polskiej, 1934 r.

olej, płyta, 44 × 34 cm  
w świetle oprawy
sygn. dat. i opis. p. d.: „Studium do
Święta/Kawaleryi/Wojciech Kossak/1934”

Literatura:
–  „Klassische Moderne”, katalog im 

Kinsky GmbH, Wieden, 2021, s. 132.

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 45 000 – 80 000 zł

„Obraz (Święto kawalerii polskiej) przedstawia rewię, w której udział wzięło dwanaście 
pułków kawalerii. Była to defilada przed marszałkiem Józefem Piłsudskim, zorganizowania 
w dniu 6 października 1933 roku na Błoniach w Krakowie, z okazji 250 rocznicy bitwy 
pod Wiedniem. Defiladą kierował gen. Gustaw Orlicz-Dreszer. Po lewej stronie obrazu, na 
trybunie honorowej, pomiędzy prezydentem Ignacym Mościckim a premierem Januszem 
Jędrzejewiczem, stoi ówczesny biskup polowy Józef Gawlina. Oprócz tych osób Kossak 
sportretował na obrazie również inne ważne postacie świata polityki okresu dwudziestolecia 
międzywojennego, m.in., Mieczysława Kaplickiego – ówczesnego prezydenta Krakowa czy 
Władysława Belinę-Prażmowskiego – wojewodę lwowskiego. Poniżej, na dolnej trybunie, 
stoi marszałek Piłsudski w asyście adiunkta płk. Witolda Warthy (w mundurze strzelców 
podhalańskich). Po prawej stronie trybuny widoczny jest siedzący na koniu gen. dyw. 
Gustaw Orlicz-Dreszer. Kossak uchwycił moment, kiedy przed Piłsudskim i trybuną honorową 
przechodził 8 Pułk Ułanów im. Księcia Józefa Poniatowskiego z pocztem sztandarowym, 
prowadzonym przez ppłk. Kazimierza Mastalerza. Obraz powstał w warszawskiej pracowni 
artysty, w hotelu Bristol, a następnie, zgodnie z intencją artysty, został przewieziony do 
Krakowa. W 1935 roku Wojciech Kossak podarował dzieło do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie wraz z komentarzem: „Poświęciwszy blisko rok mojego życia na wykonanie 
wielkiego obrazu Święta kawalerii i ofiarowanego przez mnie do Muzeum Narodowego 
z pomocą Magistratu m. Krakowa [...] do którego pozowali mi najbliżsi z otoczenia śp. 
Marszałka, a przedstawiającego trybunę jego w dniu pamiętnym dla Krakowa, a ostatnim 
słonecznym w jego życiu. Marszałek nie wiedział o tym, ze go również z natury uchwyciłem, 
a tak pan wiceminister Składkowski, jak i gen. minister spraw wojskowych Kasprzycki orzekli, 
że ze wszystkich podobizn śp. Marszałka ta jest najlepsza”. Urszula Kozakowska-Zaucha 
(źródło: zbiory.mnk.pl)

Wojciech Kossak (1856-1942), Święto kawalerii polskiej, 1934 r. Muzeum Narodowe w Krakowie 
(źródło zdjęcia: zbiory.mnk.pl)

2322 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Przy ognisku

olej, tektura, 71 × 99 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech 
Kossak/19(..?)”

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 50 000 – 80 000 zł

24 sopocki dom aukcyjny
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Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Kirasjer w odwrocie spod Moskwy

olej, tektura, 29 × 39 cm  
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: „Jerzy Kossak”
na odwrocie stempel potwierdzający 
autentyczność: Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak oraz 
okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem 
w otoku: JERZY KOSSAK. Kraków.  
Pl. Kossaka 4 z ręcznie wpisanym 
numerem: „1469”

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

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

26 sopocki dom aukcyjny
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Na progu wieczności, 1935 r.

olej, sklejka, 38,5 × 29 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1935”

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

28 sopocki dom aukcyjny
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Nad Bugiem, 1931 r.

olej, tektura, 33 × 40,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech Kossak/1931”
na odwrocie autorski napis: „Brzescia(?) 
Nad Bugiem”
pieczęć składu przyborów
malarskich Juliana Burofa w Warszawie

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 35 000 zł

30 sopocki dom aukcyjny
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Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Amazonka

olej, tektura, 36,5 × 50,5 cm
sygn. l. d.: „Z. Rozwadowski”

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
nastepnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Azbego. Po 
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania 
listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był 
współtwórcą „Panoramy Racławickiej”.

32 sopocki dom aukcyjny
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Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Magiczna karoca, 1949 r. 

akwarela, papier, 36,5 × 51,5 cm  
w świetle passe-partout 
sygn., dat. i opisana p. d.: „GRZECZNE-
MU ADZIOWI – K. KOSSAK 1949”

cena wywoławcza: 3 800 zł•
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

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

15
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Krakowiacy

akwarela, papier, 33 × 42 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „K.KOSSAK”

cena wywoławcza: 3 800 zł•
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

3534 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna



16
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Chłopiec z misiem, 1949 r.

akwarela, papier, 29,5 × 24,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisana p. d.:  
„K.KOSSAK/ Ciechocinek 1949”

cena wywoławcza: 3 800 zł•
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

17
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice

ołówek, akwarela, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 800 zł•
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

3736 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Konie z woźnicą

akwarela, papier, 9,5 × 15 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „K. KOSSAK”

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

20
Karol Kossak
(1896 Lwów – 

1975 Ciechocinek)

Wyjazd

akwarela, 
papier, 9,5 × 15 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
„K. KOSSAK”

cena wywoławcza: 
1 500 zł•

estymacja: 2 500 – 
3 500 zł

19
Karol Kossak
(1896 Lwów – 

1975 Ciechocinek)

Konie przy 
płocie

akwarela, 
papier, 9,5 × 15 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. p. d.:  
„K. KOSSAK”

cena wywoławcza: 
1 500 zł•

estymacja: 2 500 – 
3 500 zł

3938 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Rozmowa przy ognisku

akwarela, papier, 15,5 × 30 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach 
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak 
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

22
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęgi zimą

akwarela, papier, 14,5 × 30 cm  
w świetle ramy, sygnowany
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

4140 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Widok na kościół

ołówek, papier, 22,5 × 16,5 cm 
na odwrocie pieczęcie autorskie: „Pamiąt-
ka z Krynicy/Nikifor Artysta Malarz” oraz 
„NIKIFOR ARTYSTA |KRYNICA- WIEŚ”; 
poniżej ołówkiem: „100 zł” 

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

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

24
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Kościół 

ołówek, papier, 22,5 × 16,5 cm 
na odwrocie pieczęcie autorskie: „Pamiąt-
ka z Krynicy/Nikifor Artysta Malarz” oraz 
„NIKIFOR ARTYSTA |KRYNICA- WIEŚ”; 
poniżej ołówkiem: „100 zł”

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

4342 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Bitwa Oliwska, około 1950 r.

akwarela, gwasz, papier, 44 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 7 500 zł•
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

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

Marian Mokwa był jednym z nielicznych polskich malarzy, których określić można mianem 
marynistów, twórców, którzy z szeroko pojętych spraw morskich uczynili główny nurt swojej 
działalności. Jego najważniejszym malarskim wyzwaniem  był cykl Apoteoza Polski Morskiej 
określany również jako Polska na morzu wczoraj i dziś. Powstawał przez prawie osiemnaście 
lat i składał się  z 44 obrazów.  Cykl był eksponowany w wybudowanej przez Mokwę 
w Gdyni Galerii Morskiej, której otwarcie nastąpiło w 1934 roku. Cykl był poświęcony 
polskiej obecności  nad Bałtykiem począwszy od obrony wybrzeża przed Normanami, aż po 
okres artyście współczesny – budowę portu w Gdyni.  Centralne miejsce w galerii, vis-à-vis 
wejścia, zajmowała Bitwa pod Oliwą, jeden z największych obrazów cyklu historycznego, 
o wymiarach 199,5  x 301 cm (obraz niedawno odnaleziony trafił do zbiorów Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku). Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Galerii. 
W czasie wojny zaginęła znaczna część z przedwojennego dorobku artysty zgromadzona 
w Galerii Morskiej oraz w domu w Sopocie. Po wojnie malarz zabiegał o reaktywowanie 
działalności Galerii –  jednakże bezskutecznie. Przystąpił tez do rekonstrukcji utraconego cyklu 
historycznego. Powstały także nowe kompozycje o tematyce historycznej, między innymi 
kilka kompozycji ukazujących Bitwę pod Oliwą w 1627 roku (zbiory Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, zbiory prywatne). Mokwa 
namalował również szereg akwarel o tej tematyce. Scena przedstawiona na oferowanej 
akwareli zbliżona jest do fragmentu z obrazu Bitwa pod Oliwą, olej na płótnie, 110 × 215 cm 
ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Akwarela ukazuje moment abordażu 
polskiej załogi galeonu „Święty Jerzy” na szwedzki okręt admiralski „Tigern”. Zdobyty Tigern 
został wcielony do floty polskiej.

Bitwa pod Oliwą, olej na płótnie, 110 × 215 cm, wł. Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni

44 sopocki dom aukcyjny
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Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Jezioro kaszubskie 

olej, płótno, 49 × 60 cm
sygn. l. d.: „Mokwa”
na krośnie nalepka z opisem pracy

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

46 sopocki dom aukcyjny
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Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Brzeg morza, 1929 r.

gwasz, papier, 34 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „SJaxa/1929”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

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

48 sopocki dom aukcyjny
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

W Krakowie

akwarela, papier, 21,5 × 31,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

29
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

gwasz, tektura, 18,5 × 26,5 cm 
sygn. l. d.: „EErb”

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

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

5150 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna
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Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce - 1946 Wadowice)

Studium dłoni

węgiel, papier, 43,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout 

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

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

52 sopocki dom aukcyjny
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Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Portret ojca

akwarela, papier, 45 × 35 cm  
w świetle passe-partout
u dołu dedykacja: „Jacek Malczewski 
– rysował Rafał Malczewski/Magdalenie 
Kolsendzie – aby zawsze wierna była/
prawdziwej sztuce/Krzysztof Malczewski 
1996”

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę. Debiutował 
podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie Garlińskiego w roku 
1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył w prezentacjach 
sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał 
wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.

54 sopocki dom aukcyjny
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Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Autoportret 

sangwina, papier, 40 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: „Pankiewicz”

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających 
na przełomie XIX i XX w. W latach 1884-85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu.  
W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie 
do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne 
lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897-1906 podróżował po zachodniej Europie, 
odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został 
profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914-1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych 
zainicjował nurt polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjo-
nistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując 
grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią 
krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia 
koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, 
szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu 
malarskiego. Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował 
gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził 
do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował 
wówczas chętnie martwe natury o walorach dekoracyjnych.

Fotografia Józefa Pankiewicza 
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Tamara Łempicka
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Szkice

ołówek, papier, 33 × 16,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. u dołu ołówkiem: „Łempicka”

Proweniencja:
– Kolekcja artystki
–  Kolekcja Christie Tamara Foxhall, 

Houston (zakup od artystki)
–  od 1992 roku kolekcja prywatna, 

Waszyngton, D.C. 
– Kolekcja prywatna, Polska 

Literatura:
–  Alain Blondel, Tamara Łempicka, Ka-

talog Raisonne 1921–1979, Lozanna, 
1999, no. A.216, ilustr. s. 484.

–  „Impressionist & Modern Art”, katalog 
Sotheby`s, Nowy Jork, 2021 r, poz. 32

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

Wybitna artystka polskiego pochodzenia, jedna z najznamienitszych przedstawicielek 
malarstwa Art Déco. Pochodziła z zamożnej rodziny – jej ojcem był Borys Gurwik-Gorski, 
rosyjski Żyd, a matką Malwina z domu Dekler. Jako kilkuletnia dziewczynka Tamara była 
wychowywana przez matkę i dziadków Deklerów. Mieszkała wtedy w Warszawie i obracała 
się w doborowym towarzystwie – jej dziadowie przyjaźnili się między innymi z Ignacym 
Janem Paderewskim i Arturem Rubinsteinem. Podróżowała, między innymi do Włoch, 
gdzie podziwiała malarstwo renesansowych mistrzów, co stało się przyczynkiem do jej 
późniejszej kariery malarskiej. W 1911 roku artystka wyjechała do Petersburga, gdzie 
zamieszkała u swoich krewnych Stefy i Maurycego Stiferów. Tutaj Tamara żywo uczestniczyła 
w życiu kulturalnym i towarzyskim. Zaczęła uczęszczać do Akademii Sztuk Pięknych na 
kursy rysunku. Tutaj też poznała swojego przyszłego męża, młodego prawnika – Tadeusza 
Łempickiego. Ślub odbył się w 1916 roku i też w tym samym roku na świecie młodzi 
małżonkowie powitali na świecie swoją córkę Marię Krystynę, nazywaną Kizette. W czasie 
rewolucji w 1917 roku Tadeusz został aresztowany przez bolszewików. Tamara z pomocą 
szwedzkiego konsula uwolniła męża, a następnie razem wyjechali kolejno do Kopenhagi, 
Londynu i w końcu do Paryża, gdzie rodzina Łempickich znalazła bezpieczne schronienie. 
Tutaj artystka podjęła studia artystyczne w Académie de la Grande Chaumiere i w Académie 
Ranson u Maurice’a Denisa i Andre Lothe’a, który miał największy wpływ na twórczość 
artystki. Łempicka w swojej twórczości malowała przede wszystkim akty, portrety znanych 
osobistości ze świata arystokracji, kultury, martwe natury, wnętrza. Jej obrazy odznaczały 
się ukazaniem prezentowanych postaci, obiektów w charakterystycznym, ciasnym kadrze. 
Artystka wypracowała swój indywidualny język artystyczny, łączący ówczesny styl artystyczny 
z klasycznymi tradycjami malarstwa akademickiego. Jej obrazy to swoista symfonia. Artystka 
tworząc w postkubistycznej stylistyce swoje kompozycje budowała poprzez wykorzystanie 
uproszczonych, bryłowatych form odznaczających się dokładnym rysunkiem i nasyconej, 
czystej, jarzącej się palecie barw, nadając swym modelem niemalże posągowego charakteru. 
Bohaterami jej obrazów najczęściej stawały się silne, niezależne pełne erotyzmu kobiety, 
świadome swej siły, urody. Jej obrazy zyskiwały coraz to większą popularność, głównie 
wśród towarzystwa z wyższych kręgów. Ale nie tylko ze względu na swoją twórczość Tamara 
zyskiwała uwagę wśród szerszej publiczności. Stała się symbolem kobiety wyzwolonej, znanej 
z bogatego życia towarzyskiego. Swoje prace artystka wystawiała we Francji, Włoszech, Polsce, 
a także i w Stanach Zjednoczonych, dokąd pod koniec lata 30-tych Tamara wyjechała ze 
swoim drugim mężem baronem Roulem Kuffner`em. Tam też w dalszym ciągu była cenioną 
i rozchwytywaną malarką, uwieczniającą postaci ze świata Hollywoodu, elit towarzyskich 
i finansowych. Z czasem w sztuce nastąpił zwrot ku abstrakcji i surrealizmu i choć artystka 
próbowała swych sił w tych stylistykach nie zyskiwała tak wielkiej uwagi i poklasku jak we 
wcześniejszych latach.
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Martwa natura, po 1965 r.

olej, płótno, 46 × 60 cm
sygn. l. d.: „Mondzain”
na odwrocie napis (częściowo zatarty 
i słabo czytelny): „Mondzain N 2 Catalo-
gue |S/..../|Campagne Ier |Paris XIVe”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałca 
Opatów, 21.02 – 22.04. 2015 r.

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 21
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 19

cena wywoławcza: 46 000 zł •
estymacja: 55 000 – 80 000 zł

Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem 
symbolistycznego i stylizatorskiego nurtu École de Paris. W latach 1906–08 studiował 
w warszawskiej SSP pod kierunkiem K. Stabrowskiego, a następnie w krakowskiej ASP 
u J. Pankiewicza. Od 1912 r. mieszkał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni A. Deraina. 
Związany był z elitą artystyczną Paryża, m.in. z G. Apollinairem, A. Salmonem, M. Vlaminc-
kiem i P. Picassem. W czasie I wojny światowej służył w polsko-francuskich oddziałach Legii 
Cudzoziemskiej. W 1923 roku otrzymał obywatelstwo francuskie. Swoje prace prezentował 
na paryskich Salonach i galeriach, m.in. Guillaume, Druet i Callot oraz na międzynarodowej 
wystawie sztuki w Nowym Jorku w 1933 roku. Odbył szereg podróży po Europie. Na 
początku swojej artystycznej drogi, artysta tworzył pejzaże i martwe natury, w których widać 
wpływ sztuki Cézanne’a. W kolejnych etapach jego twórczości pojawiały się kompozycje 
o kształtach bardziej zgeometryzowanych, wyraźnie inspirowane malarstwem Deraine’a. Po 
I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym 
na włoskim malarstwie quattrocenta.

W martwych naturach Mondzain objawia się jako 
wspaniały kolorysta. Artysta buduje kompozycje 
nie tylko na bazie zastosowanych atrybutów, 
ale może właśnie przede wszystkim, poprzez 
harmonijny dobór plam barwnych, które choć 
zestawiane na zasadzie zróżnicowania tempera-
tury kolorystycznej, idealnie się dopełniają. Dzięki 
temu zabiegowi, martwe natury w twórczości 
Mondzaina nie są jedynie werystycznym odzwier-
ciedleniem rzeczywistości, ale są przekształcone 
przez filtr niezwykłej wrażliwości artystycznej 
malarza, zyskując tym samym głębszy sens. 
Mondzain w swoich kompozycjach posługiwał 
się ulubionymi atrybutami i materiałami, które 
odnaleźć można na rożnych obrazach. 

„Mondszajn szczycić się może swym kolorytem 
soczystym, bogatym i głębokim. Nie goni, jak 
impresjoniści, za ułudą pochwycenia ulotnych 
odcieni światła i łuski kameleonowej zmiennej 
gry atmosfery. Oddaje tonacje barwne tematu 
najbardziej ważkie i ekspresyjne.”

E. Woroniecki, Szymon Mondszajn, „Tygodnik Ilustrowany” 1924,  
połr. II, s. 575
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Park, 1921 r.

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: „Mondzain/1921”

Wystawiany:
–  „Simon Mondzain. Mistrzowie École de 

Paris”, Villa la Fleur, Konstancin-Jezior-
na, 21.09- 31.12. 2012

–  „Simon Mondzain. Mistrzowie École 
de Paris”, Muzeum Ziemi Chełmskiej, 
Chełm, 14.01– 30.04.2013

–  „Między Montmartrem a Montpar-
nassem. Dzieła polskich artystów 
działających w Paryżu w latach 
1900–1939 z kolekcji prywatnych”, 
Muzeum Narodowe w Katowicach, 
23.06–15.10.2017

Reprodukowany:
–  Simon Mondzain. Mistrzowie École 

de Paris, katalog wystawy, red. Artur 
Winiarski, Villa la Fleur, Konstancin-
-Jeziorna, Warszawa 2012, s. 122

–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 
Warszawa 2013, s. 15

–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 
Warszawa 2018, s. 15

cena wywoławcza: 44 000 zł•
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

„Czy to z szacunku dla rysunku, czy z miłości do koloru, 
Mondzain unika efektów świetlnych, które zagęszczają 
powietrze, ale też zacierają kontury przedmiotów i tłumią 
żywość barw (…) można powiedzieć, że w obrazach 
Mondzaina nie ma „barwy” – są pojedyncze kolory, 
umiejętnie zorkiestrowane dzięki harmonii walorów 
raczej pigmentowych niż świetlnych. Duże, gładkie 
plamy kładzione są na płótno przez malarza, który nie 
stara się przekazać, najwierniej jak to tylko możliwe, 
swych doznań wzrokowych, lecz który dba przede 
wszystkim o ujawnienie dekoracyjnych jakości barwy 
(…).”

Z. St. Klingsland, La peinture de Mondzain,  
„Pologne Litteraire” 1932, nr 64, s. 3
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie

akwarela, ołówek, papier, 38 × 53 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: „H.Epstein”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. Polska awangarda ma-

larska II połowy XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 
Muzeum Narodowe Gdańsk, Oddział Sztuki Nowoczesnej- 
Pałca Opatów, 21.02–22.04.2015 r.

–  „Między Montmartrem a Montparnassem. Dzieła polskich 
artystów działających w Paryżu w latach 1900–1939 
z kolekcji prywatnych”, Muzeum Narodowe w Katowicach, 
23.06–15.10.2017

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, Warszawa 2013, s. 47
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, Warszawa 2018, s. 44

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

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

37
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Nad morzem

ołówek, akwarela, papier, 39,5 × 55 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: „Epstein”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. Polska awangarda malarska 

II połowy XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, Muzeum 
Narodowe Gdańsk, Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac Opatów, 
21.02–22.04.2015 r.

–  „Między Montmartrem a Montparnassem. Dzieła polskich artystów 
działających w Paryżu w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych”, 
Muzeum Narodowe w Katowicach, 23.06–15.10.2017

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, Warszawa 2013, s. 47
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, Warszawa 2018, s. 45

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł
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Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Akt

technika mieszana, papier, 
64,5 × 48,5 cm
sygn. l. d.: „Weingart”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i Ecole de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac 
Opatów, 21.02–22.04.2015 r.

–  „Między Montmartrem a Montparnas-
sem. Dzieła polskich artystów działa-
jących w Paryżu w latach 1900–1939 
z kolekcji prywatnych”, Muzeum 
Narodowe w Katowicach,  
23.06–15.10.2017

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 69
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 69

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we 
Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 
roku przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, 
zaś w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne 
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie 
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości 
silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje 
figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Jarmark w Londynie, 1949 r.

olej, płótno, 51 × 51 cm
sygn. l. d.: „Kanelba”
na odwrocie zapisana data „1949” oraz 
dołączona, ręcznie spisana relacja syna 
artysty na temat obrazu z numerem 
inwentarzowym: „111”
do obrazu dołączone potwierdzenie  
autentyczności syna artysty – Georga 
Kanelbę z 2009 roku

Wystawiany:
–  „Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja 

Urszuli i Piotra Hofman”. Muzeum Okrę-
gowe w Nowym Sączu, 20.03.2020 
– 31.08.2020

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 33
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 31

cena wywoławcza: 30 000 zł•
estymacja: 35 000 – 45 000 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 należy do „młodych” tej spe-
cjalnej kategorii [malarzy osiągających doj-
rzałość twórczą w Paryżu] – przybył z Polski 
z wyraźnym zamiarem bronienia swej nieza-
leżności twórczej i ani na chwilę nie odstąpił 
od tej za-sady. Broni dwóch zasadniczych 
elementów swej sztuki: sposobu potrzegania 
Rzeczywistości i stylu. Zadanie to niełatwe, 
zwłaszcza w Paryżu, gdzie za-miłowanie do 
statycznej harmonii, właściwe duchowi ła-
cińskiemu i znajdujące wyraz w precyzyjnej 
linii rysunku, nie współgra z dynamizmem, 
w pewnym sensie romantycznym, wiecznie 
rozedrganego konturu, jaki leży u podstaw 
całej twórczości Kanelby. Przebijając się 
przez masę powietrza, nieforemną i gęstą, 
wyróżnia trzy barwne wymiary Rzeczywi-
stości. Trzeba mu oddać sprawiedliwość 
– broni tej wizji Rzeczywistości, o płynnej 
„epidermie”, lecz solidnym szkielecie, 
wysuwając przekonujące argumenty, które 
zawdzięcza pięknym barwom swej palety. 
Nie, w niczym to nie przypomina koncepcji 
impresjonistów — Kanelba nie interesuje się 
wyglądem zewnętrznym przedstawianych 
form, ich wartościami plastycznymi. Swoje 
obrazy komponuje zupełnie inaczej: zwraca 
uwagę na kolor i światło, na wewnętrzny 
„sens formy, którą tworzy masa powietrza, 
podkreślająca jej plastyczność.”

Z. St. Klingsland, La peinture de Kanelba,  
„Pologne Litteraire” 1932, nr 65–66, s. 4.
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Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Martwa natura z wiolonczelą, 
1971 r.

olej, płótno, 73 × 54 cm
sygn. i dat l. g.: „MBlond 71”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac 
Opatów, 21.02–22.04.2015 r.

–  „Od Boznańskiej do Fangora. Kolekcja 
Urszuli i Piotra Hofman”. Muzeum Okrę-
gowe w Nowym Sączu, 20.03.2020 
– 31.08.2020

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 63
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 61

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.

41
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Martwa natura z melonem

olej, płótno, 42 × 55 cm
sygn. l. d.: „Landau”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. Polska 

awangarda malarska II połowy XX wie-
ku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 
Muzeum Narodowe Gdańsk, Oddział 
Sztuki Nowoczesnej- Pałac Opatów, 
21.02–22.04.2015 r.

–  „Nazywam się Czerwień”, Państwowa 
Galeria Sztuki w Sopocie, 26.09.2019–
12.01.2020

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 51
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 49

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

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Potem uczył się w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Stanisława Lentza. Landau brał udział 
w łódzkim życiu artystycznym, również po wyjeździe do Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną 
zamieszkał na Montparnasse w “La Ruche” – pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania 
dla artystów, uczęszczał do Académie de la Grande Chaumiere i Academie Colarossi, 
często odwiedzał paryskie muzea, przyjaźnił się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo 
Modiglianim. W 1928 roku przyjechał do Polski z okazji swoich wystaw w Warszawie i Łodzi. 
Mieszkał przez pewien czas w Saint-Tropez ze znanym angielskim krytykiem i malarzem, 
głównym ideologiem Bloomsbury Group, Rogerem Fryem, który propagował twórczość 
Landaua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie mieszkał także w Nicei i Paryżu, 
wystawiał w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec lat 50. przeprowadził się do Izraela gdzie 
kontynuował pracę malarską. W 1962 roku wykonał swe ostatnie dzieło – witraże dla małej 
kaplicy przy siedzibie YMCA w izraelskiej Tyberiadzie.

7170 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna



v

42
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Martwa natura / Pejzaż (obraz 
dwustronny)

Martwa natura z karafką, 1946 r.
olej, płótno, 40,5 × 26 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „1946/Terlikowski”

Kwitnące drzewa, 1942 r.
olej, płótno, 40,5 × 26,5 cm  
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „Terlikowski/1942”

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 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.

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

J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz 
Terlikowski (1873–1951). Malarstwo. [kat. wystawy],  

Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Port, 1933 r.

olej, płótno, 61 × 46 cm 
sygn. i dat. p. d.: „1933/W.  
de Terlikowski” 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 28 000 – 32 000 zł

„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta] 
dał nam nowe wizje krajów, które poznał. Kolorysta, 
raz wstrzemięźliwy, innym razem hojny, konstru-
ował ob raz szerokimi, szybkimi pociągnięciami, bez 
żadnego ustępstwa na rzecz mody. W linii wielkich 
artystów Włodzimierz Terlikowski jest jednym z mi-
strzów współczesnej sztuki figuratywnej”. 

A. Czarnocka, „Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). 
Malarstwo”.  

[kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 22
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Portret żony artysty – Suzanne 
Dorignac, ok. 1926

olej, płótno, 73 × 50 cm
sygn. p. g.: „H. Epstein”

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Przed zbiorem zboża, 1953 r.

olej, płyta, 32 × 45 cm
sygn. i dat. l. d.: „Hayden 53”
na odwrocie odręczny napis (częściowo 
nieczytelny): „ (…?)papiermara (…?) |et 
l`huile – huile sur papier |N (..?) s/(?) 
|1953”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac 
Opatów, 21.02 – 22.04. 2015 r.

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 29
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 27

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

„Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia 
muzealnego nie grzeszą. Są tradycjonalistami, 
ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą 
albo w ślad za najmłodszymi kierunkami w sztu-
ce francuskiej, albo samodzielnie rozwiązują 
problemy malarskie i rzeźbiarskie [jest] Hayden, 
który najwyraź niej i najinteligentniej korzysta 
z wpływów sztuki Cezanne’a i Gauguina, ale 
[wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupeł-
ną oryginalność w dekoracyjny harmonizowaniu 
plam barwnych (...).”

 A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwów), 1912, t. I, 
z. 2, s. 68 (pokrewny tekst w: idem,  

Nowe dążenia w sztuce polskiej. II, „Literatura i Sztuka” 1912,  
nr 12 (dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Nad morzem

olej, płótno, 31,5 × 53,5 cm
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: „Hayden”

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

W latach 1921–1950 mamy do czynienia 
z bardzo zdolnym malarzem, bacznym ob-
serwatorem, artystą o wielkiej wrażliwości. 
W obrazach wracają tło i dalsze plany, dukt 
pędzla jest szybki i sprawny, lecz kubizm 
i jego teorie należą do przeszłości” – tak 
o malarstwie Haydena po odejściu artysty 
od estetyki kubizmu wspomina Pierre Ce-
lice, przyjaciel malarza. (Mistrzowie Ecole 
de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, 
Warszawa 2013, s. 17.) Od tego momentu 
pejzaż odgrywał główną rolę w twórczości 
Haydena. Odpoczywając od stylistyki ku-
bistycznej w tych kompozycjach Hayden 
ujmował realistyczne przedstawienia 
krajobrazów, budując je świetlistą, płynną 
plamą barwną. Liczne podróże artysty po 
miasteczkach południowej Francji (między 
innymi Sanary, Cassis), przynosiły spowite 
słońcem widoki miejscowości, czy wtopio-
ne w górzyste tereny majaczące szczyty 
budynków miast i miasteczek. Hayden po 
mistrzowsku oddawał charakter i atmos-
ferę tych miejsc.
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Zygmunt Józef (Sigmund, 
Sigmond) Menkes  
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Kompozycja z postaciami

akwarela, tusz, papier, 34 × 24 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: „Menkes”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

48
Zygmunt Józef (Sigmund, 
Sigmond) Menkes  
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Scena

akwarela, tusz, papier, 23 × 34 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Menkes”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł 

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie.
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach,
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety,
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla.
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.

„Zawsze wierzyłem w to, że jedynie harmonia między 
abstrakcyjnymi wartościami języka plastycznego oraz 
wewnętrzny i bezpośredni kontakt z życiem i naturą (jak 
też osobisty stosunek do życia) mogą tylko prowadzić 
artystę do stworzenia dzieła sztuki. Bez tej harmonii jedynie 
laboratoryjny eksperyment lub sentymentalna ilustracja 
jest rezultatem. To zawsze było prawdą, a w naszych 
czasach jest jeszcze bardziej oczywiste. Dokładnie ten 
przekład życia i natury na język sztuki, który on uważa za 
najbardziej istotny, wyznacza osobisty styl artysty. Czystość 
i bezpośredniość tego języka jest miarą, według której 
można dopiero oceniać dzieło sztuki.”

Zygmunt Menkes, cyt. za: Sigmund Menkes 1896–1986, Lipert Gallery,  
Nowy Jork 1993, s. 19
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Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

Odpływ

olej, płótno, 50 × 73 cm
sygn. l. d.: „Schreter”

cena wywoławcza: 2 600 zł•
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Studiował w Berlinie pod kierunkiem L. Corintha. W 1933 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
zamieszkał na stałe. Pozostawał w kręgu M. Kislinga. Wystawiał na paryskich Salonach, 
w Amsterdamie i Brukseli. Miał również indywidualne wystawy w Polsce, USA, Jerozolimie 
i Szwajcarii. Malarstwo Schretera zaliczane jest do nurtu postimpresjonistycznego. Malował 
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaże z południowej Francji i Hiszpanii. Nastrój 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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Aleksander (Sasza, Szaje, Andre) 
Blonder (Blondel)
(1909 Czortków – 1949 Paryż)

Mały Port

olej, deska, 27 × 41 cm
sygn. l. d.: „Blondel”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałac 
Opatów, 21.02 – 22.04. 2015 r.

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 61
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 59

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

W latach 1931–1934 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowi-
cza, W. Jarockiego i F. Pautscha, jednocześnie architekturę (1931–1932) w paryskiej École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. W 1933 r. został współzałożycielem awangardowej 
Grupy Krakowskiej. Uczestniczył w wystawach ugrupowania, a także w wystawach IPS. 
W roku 1937 odbył się indywidualny pokaz prac artysty w warszawskim Salonie Henryka 
Koterby. Tego samego roku Blonder wyjechał na stałe do Paryża. Okres II wojny światowej 
spędził na południu Francji. Po jej zakończeniu powrócił do Paryża, lecz odtąd często 
przebywał w południowych regionach kraju, by malować tamtejsze pejzaże. Należał do 
ugrupowania Artistes Méridionaux w Tuluzie. W latach 1945–1959 twórczość artysty 
prezentowana była w wielu miastach Francji, m.in. w Paryżu, Montpellier i Tuluzie. Poza 
pejzażami malował martwe natury, portrety, we wczesnym okresie również tematy żydowskie. 
Znamienne dla jego prac są syntetyzacja i geometryzacja form oraz intensywne, kontrastowo 
zestawiane barwy.
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Targ bydła, ok. 1924 r.

olej, płótno, 50 × 61 cm 
sygn. p. d.: „H. Epstein”
na odwrocie opis: „H. Epstein/ 2)/ Marché 
aux bestiaux oraz
dwukrotnie przedstawiona owalna pieczęć 
z napisem: „COLLECTION/ J. et K./ 
HENRY/ FRANCE”

Pochodzenie:
– Kolekcja J. i K. Henry, Francja
– kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 42 000 – 44 000 zł
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Pejzaż miejski

olej, płótno, 50 × 62 cm
sygn. l. d.: „J.Pressmane”

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 127, nr kat. 45

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

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

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

Joseph Pressman [w:] Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 2019, s. 5.
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Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Katedra w Bourges

olej, płyta, 80,5 × 54 cm
sygn. p. d.: „J.Pressmane”
na odwrocie opisany 

Opisywany i reprodukowany:
Artur Winiarski, „Joseph Pressmane, 
Mistrzowie Ecole de Paris”, Warszawa 
2019, s. 141, nr kat. 47

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

92 sopocki dom aukcyjny



v

54
Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Rue du Figuier w Paryżu

olej, płyta, 48 × 33 cm
sygn. p. d.: „Grunsweigh”
opisany na odwrocie 

Wystawiany i reprodukowany:
Artur Winiarski, M.Muszkowska, „Nathan 
Grunsweigh. Mistrzowie Ecole de Paris”, 
Warszawa 2020 r., kat. nr 45, str. 134.

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Przed 1914 r. wyjechał do Paryża. Od roku 1921 wystawiał w paryskich salonach Jesiennym, 
Niezależnych i Tuileries. Malował widoki miast i przedmieść, pejzaże, kompozycje figuralne 
i martwe natury. W twórczości jego widoczne są wpływy postimpresjonizmu, zwłaszcza 
Cézanne’a, a także kubizmu.

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

Maurice Raynal, L’Intransigeant, 11 X 1923, s. 2 [w]. M. Muszkowska,  
„Natan Grunsweigh, Mistrzowie École de Paris”, 2020 r., 57
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Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Kobiety przy stole

olej, deska, 45 × 56 cm 
sygn. u dołu: „l.gottlieb”

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

96 sopocki dom aukcyjny



56
Jakub Markiel
(1911 Łódź – 2008 tamże)

Pejzaż

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. l. d.: „Markiel”

cena wywoławcza: 6 800 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. W 1933 roku otrzymał 
stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Dodatkowe nauki pobierał 
w pracowni malarza Jeana Souverbie. Kilka lat później Markiel został laureatem trzeciej 
nagrody École des Beaux-Arts. W 1943 roku odkryto jego żydowskie korzenie w wyniku 
czego został deportowany i osadzony w podobozie w Jawischowitz. W tym czasie artysta 
rysunkami dokumentował ciężkie chwile w obozie, które nie przetrwały do naszych czasów. 
Zmuszony przez kierownika obozu wykonał dwie rzeźby, przedstawiające muskularne postaci 
robotnika oraz górnika. Był autorem portretów esesmanów i kapo. W tajemnicy malował 
także wizerunki współwięźniów.
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Jakub Zucker 
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Przy domu 

olej, tektura fakturowana, 39 × 30 cm
sygn. p. d.: „ZUCKER”

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, już jako czternastoletni chłopiec rozpoczął studia w Szkole 
Sztuk Pięknych i Rzemiosł w Bazylei i zapisał się w historii uczelni jako najmłodszy student. 
Już na tym wczesnym etapie Zucker przejawiał niezwykłe zdolności artystyczne, opanowanie 
całego programu nauczania zajęło mu zaledwie cztery miesiące. Za swoje postępy w nauce 
został nagrodzony stypendium na kontynuowanie studiow w Paryżu, co było możliwe dopiero 
po zakończeniu I wojny światowej. Tam podjął studia w Academie Julian i Colarossi oraz był 
częstym gościem w Luwrze, gdzie podziwiał płotna impresjonistycznych mistrzow, w ktorych 
odnalazł bliskie jego sercu cechy malarstwa – światło i kolor. Zucker tworzył wielokrotnie 
zmieniając otoczenie, pomieszkiwał zarowno w Paryżu, jak i w Nowym Jorku. Inspirowały 
go miasta, miasteczka i wsie z całym swoim lokalnym kolorytem.

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

Claude Roger-Marx, „Jaques Zucker”, Paryż 1969, s. 17
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Molli Chwat
(1888 Białystok – 1979 Paryż)

Krab i homar

olej, płyta pilśniowa, 49 × 68 cm
sygn. p. g.: „MChwat.”

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

Przedstawiciel École de Paris. Studia rozpoczął w Petersburgu w Cesarskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, kończył je w Paryżu. Ponownie przeniósł się do Francji w 1918 lub w 1925 roku, 
by podjąć studia na paryskiej École des Beaux-Arts. II wojnę światową spędził w Casablance. 
Jego prace wystawiane były w latach 50. w Salonie des Beaux Arts, w Galerii Zak, w Galerii 
Montmorency, a także w Brukseli, w Nancy, w Saarbrücken oraz na paryskim Salonie 
Jesiennym w latach 1952–1968.
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Marc Sterling 
(1898 Rosja – 1976 Paryż ?)

Martwa natura z bzami

gwasz, papier, 30 × 25 cm  
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: „MSterling”

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

Pochodził z ukraińskiej rodziny żydowskiego pochodzenia. Studiował malarstwo w Odessie, 
następnie naukę kontynuował w Wchutiemas w Moskwie. W latach 1921–1922 przebywał 
w Berlinie. Rok później przeniósł się do Paryża. Tutaj związał się z paryskim środowiskiem 
artystycznym. Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana, był bardzo elastycznym i otwartym 
na nowe kierunki twórcą. Tworzył w wielu technikach – oleju, gwaszu, rysunku. Początkowe 
prace były utrzymane w duchu konstruktywistycznym. Następnie, w okresie paryskim 
artysta tworzył prace kubistyczne. W latach 30-tych swe zainteresowania skierował ku 
przedstawieniom bardziej figuralnym, malował portrety, martwe natury oraz kwiaty. Jego 
powojenne malarstwo cechuje ciemna paleta barw, a przedstawienia są pełne niepokoju, 
smutku. Dopiero po 1950 r. artysta sięga po łagodniejsze, cieplejsze kolory oraz weselsze 
motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach 
pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.
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Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia

litografia barwna, papier, 59,5 × 44,9 cm 
(kompozycja), 76 × 55 cm (arkusz)
sygn. na kamieniu p. g.: „Kisling”; opis. 
ołówkiem l. d.: „100/150” i podpis. ołów-
kiem p. d.: „Jean Kisling” na owalnym 
wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

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

61
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w berecie

litografia barwna, papier, 59,5 × 45 cm 
(kompozycja), 76 × 55,5 cm (arkusz)
sygn. na kamieniu l. d.: „Kisling/Sana-
ry/1948”; opis. ołówkiem. L. d.: 12/150 i 
podpis. ołówkiem p. d.: „Jean Kisling” na 
owalnym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

107106 sopocki dom aukcyjny aukcja WiosEnna



62
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków - 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura

litografia barwna, papier, 47,5 × 57 cm 
(kompozycja), 55 × 75 cm (arkusz)
sygn. na kamieniu l. d.: Kisling; opis. 
ołówkiem. l. d.: „45/150” i podpis. ołów-
kiem p. d.: „Jean Kisling” na owalnym 
wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

63
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Rudowłosa

litografia barwna, papier,  
56,5 × 44,5 cm (kompozycja),  
75 × 54 cm (arkusz)
sygn., opis. i dat. na kamieniu p. g.: 
„Kisling/Paris/1947”
opis. ołówkiem l. d.: „HC II/X” oraz 
podpis. ołówkiem p. d.: „Jean Kisling”  
na owalnym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł
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64
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Tulipany

litografia barwna, papier,  
55,5 × 46,5 cm (kompozycja), 
73,5 × 54 cm w świetle ramy
sygn. na kamieniu p. g.: „Kisling”; opis. 
ołówkiem. l. d.: „75/150”, oraz podpis. 
ołówkiem p. d.: „Jean Kisling” na owal-
nym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

65
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

litografia barwna, papier, 58 × 47 cm 
(kompozycja), 75,5 × 54 cm (arkusz)
l. d. ołówkiem: „28/150” oraz podpis. 
ołówkiem p. d.: „Jean Kisling” na owal-
nym wycisku: „ATELIER KISLING”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł
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66
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie

litografia barwna, papier,  
40,5 × 30,5 cm
pod kompozycją napisy typograficzne  
l. d: „LEOPOLD GOTTLIEB. BARMHE-
RZIGKEIT. ORIGINALLITHOGRAPHIE”,  
p. d.: „VERLAG DER GESELLSCHAFT FÜR 
VERVIELFÄLTIGENDE KUNST, WIEN”, 
po środku: DRUCK SECESSION GRAPH. 
KUNSTANSTALT WIEN

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

67
Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Plac de la Concorde w Paryżu, 
1955 r.

litografia, papier, 45,5 × 59,5 cm 
(kompozycja), 49,5 × 63 cm  
w śweitle passe-partout
sygn., dat. ołówkiem p. d.: „Halicka 
1955”; l. d.: „61/220”

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

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała 
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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68
Kazimierz Zieleniewski „Kaziel”
(1888 Tomsk – 1931 Neapol)

Kwiaty egzotyczne

olej, płótno, 42 × 40 cm
sygn. p. d.: „KZ”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra 
Hofman”, Muzeum Narodowe Gdańsk, 
Oddział Sztuki Nowoczesnej- Pałca 
Opatów, 21.02 – 22.04. 2015 r.

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 73
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 75

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Początkowo studiował filozofię, potem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uczył 
się malarstwa w pracowniach J. Pankiewicza i W. Weissa. Podróżował po całej Europie, 
zwiedzając m.in. Wiedeń, Florencję, Rzym, Paryż. Zafascynowany sztuką japońską, pojechał 
również na Daleki Wschód, gdzie wystawy jego prac cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
W roku 1920 zamieszkał w Paryżu; posiadał własną pracownię na Montparnass. Był 
postimpresjonistą o ogromnej kulturze kolorystycznej. Zarówno w portretach, jak i martwych 
naturach operował zdecydowaną, żywą kreską, czarnym konturem i emanującymi siłą 
barwami.
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Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Polne kwiaty w wazonie

olej, płótno, 61 × 47 cm
sygn. l. d.: „Alb. Lipczyński”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

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

70
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty

technika mieszana, tektura, 36 × 38 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Suchanek”

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

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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Jan Gasiński 
(1903 Wólka Grodziska – 1967 Gdynia)

Kwiaty

akwarela, papier, 41 × 32 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „JGasiński”

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

W latach 1927–1931 studiował historię sztuki w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warsza-
wie, a od 1938 r. był członkiem gdańskiego ZPAP. W 1930 r. zamieszkał w Gdyni, gdzie 
wraz z M. Mokwą i A. Suchankiem brał aktywny udział w organizacji życia artystycznego. 
W latach 1934–39 wystawiał w gdyńskiej „Galerii Morskiej”. Dwukrotnie (w 1950 i 1960 
r.) był laureatem nagrody artystycznej miasta Gdyni, zaś w 1966 r. otrzymał nagrodę 
za całokształt twórczości plastycznej poświęconej tematyce morskiej. W jego twórczości 
dominuje marynistyka – są to niewielkich formatów wizerunki brzegów morskich, portów, 
sceny z życia rybaków oraz pejzaże z Pomorza.

72
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kuba, 1982 r.

olej, tektura, 31 × 34,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i opisany p. d.:  
„H. Baranowski/CUBA”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy oraz dedykacja

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

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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73
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Zima – Pejzaż z Kalwarii 
Zebrzydowskiej

olej, płótno, 38 × 60 cm
sygn. p. d.: WWeiss
na odwrocie na krośnie malarskim napis: 
„WW. „Zima”/Pejzaż z Kalwarii.”

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 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 
odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycz-
nych. 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.

„Pejzaże kalwaryjskie wzbogacone drobnym sztafażem 
(…) rozświetlone słońcem sady i portrety najbliższych, 
wkomponowane w bujną zieleń ogrodu tchną odświętną 
atmosferą dostojeństwa natury, ukazują całe bogactwo lata, 
są hymnem pochwalnym otaczającego świata. Kalwaryjska 
pracownia plenerowa zamienia się w szczęśliwą Arkadię, 
w której panuje niczym niezmącony spokój, gdzie człowiek 
harmonijnie współistnieje z naturą pełną obfitości. Pejzaże 
Weissa odkrywają zacisze przydomowego ogrodu, dostępnego 
tylko dla wybrańców, urzekają krytyków, stają się marzeniem 
kolekcjonerów”.

R.Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri, Stalowa Wola, 2016, s. 9
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Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przy oknie, 1922 r.

olej, tektura, 26 × 32 cm
sygn. i dat. p. d.: „BRONISŁAWA 
RYCHTER-JANOWSKA/1922”

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

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

„Ulubionym moim tematem jest czar 
dworu polskiego oraz problem oświe-
tlenia słońcem i lampami” pisała Broni-
sława Rychter-Janowska. Pod urokiem 
tego nieprzemijającego czaru polskiego 
dworu pozostała przez całe swoje długie 
artystyczne życie”. Źródłem tej fascynacji 
był dworek prababci w Jeżowie, gdzie 
co roku spędzała wakacje. Jak pisała: 
„wszystko tu składało się na nastrój 
wnikający na wieki w duszę dziecka”.

„W roku 1923 historyk i krytyk sztuki, 
Artur Schroeder, nazwał Rychter-Ja-
nowską „malarką ginących dworków”, 
ponieważ jej obrazy stanowią ważne 
świadectwo ziemiańskiej architektury 
i tradycji pierwszej połowy XX wieku 
(…) Malowała dworkowe wnętrza, jakby 
chcąc zachować dla potomnych ów 
„zaciszny dom przepełniony pięknymi 
rzeczami” (…) Jak nikt inny potrafiła 
oddać sielską atmosferę polskiego dwo-
ru. Jej twórczość wyróżnia niezwykła 
nastrojowość oraz mistrzowska gra 
światła”.

B. Podgórski „W poszukiwaniu piękna. Bronisława Rych-
ter-Janowska 1868–1953”, Kraków 2015, s. 11- 13.
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75
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Górski potok

akwarela, ołówek, papier, 15 × 17,5 cm
sygn. l. d.: „Wlastimil Hofman”
powyżej ołówkiem monogram  
artysty: „WH”
na odwrocie szkic

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

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

76
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Kucharz, 1942 r.

tusz, papier, 19 × 13 cm
sygn. dat. i opisany u dołu: „21/XI WH 
42/Góra Tabor/Kucharz”
na odwrocie autorski ołówkiem napis: 
„Palestyna/Góra Tabor/Arab Kucharz  
na górze Tabor/Juzip Abbud/WH

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

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret kobiety, 1959 rok

olej, płyta, 40 × 36 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wlastimil |Hofman 
|1959”
na odwrocie autorski opis:  
„Dr Rado [ść – nieczytelne] ”.

cena wywoławcza: 13 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

„Jestem malarzem myśli i przeżyć”

Wlastimil Hofman

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

Wlastimil Hofman B. Czajkowski, Portret z pamięci, Ossolineum 1971, s. 137.
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Józef Krasnowolski 
(1879 Kwidzyń – 1939 Kraków)

Krakowianka z kwiatami

olej, płyta, 37× 47 cm w świetle oprawy 
sygn. p. d.: „J. Krasnowolski”

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

Artysta swą malarską naukę rozpoczął w 1896 roku, w warszawskiej Szkole Rysunkowej 
Wojciecha Gersona. Później, w latach 1898–1900, kontynuował ją w krakowskiej ASP 
u Jacka Malczewskiego oraz w latach 1900 – 1902 u Leona Wyczółkowskiego. Pobierał 
także nauki u Jana Stanisławskiego tworząc liczne pejzaże. Swe malarskie zdolności kształcił 
również w Monachium w 1901 – 1902. Jego prace były wystawiane przede wszystkim 
w Krakowie, Warszawie, Lwowie oraz Poznaniu, a także i w Monachium, Pradze oraz 
Dreźnie. Artysta głównie tworzył technice olejnej. Zachowały się także nieliczne węglowe 
szkice. Głównym tematem jego prac są przede wszystkim pejzaże oraz portrety, a także 
i akty oraz folklorystyczne scenki pełne swoistej dekoracyjności. Jego obrazy znajdują się 
miedzy innymi w Muzeum Historycznym w Krakowie oraz Muzeum Okręgowym w Lesznie.

79
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Dziewczyna na łące

olej, płyta, 35,5 × 50,5 cm 
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret mężczyzny, przed 1931 r. 

olej, sklejka, 47 × 67 cm  
w świetle oprawy 

sygn., dat., wraz z dedykacją l. d.:  
„Pr. S. Bursia (?)/ na pamiątkę/  
W. Wodzinowski/ X. 1931.”

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

81
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Wiejski kościółek

olej, tektura, 21 × 26 cm  
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: „A.Setkowicz” 

cena wywoławcza:  4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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Anna Saryusz Zaleska 
(około 1880–1863)

W polu

olej, płyta, 21 × 36 w świetle oprawy

Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artystki 

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 3 500 zł

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

83
Anna Saryusz Zaleska 
(około 1880–1863)

Kwiaty

olej, płótno, 30 × 40,5 cm

Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artystki 

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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Adam Pełczyński 
(1865 Gorlice – po 1928)

Pejzaż zimowy

olej, tektura, 65 × 93 cm
sygn. p. d.: „Adam Pełczyński”
na odwrocie fragment naklejki  
wystawowej z opisem pracy:  
„Adam Pełczyński/München”

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

W latach 1887-1889 studiował malarstwo w krakowskiej SSP w pracowni Feliksa Szy-
nalewskiego. Następnie przez krótki czas pobierał nauki w wiedeńskiej Akademii, potem 
w Monachium. Po zawarciu związku małżeńskiego z Niemką pozostał na stałe w Bawarii. Co 
roku starał się przyjeżdżać do Galicji, gdzie utrzymywał kontakty z artystami. Swoje obrazy 
prezentował między innymi na wystawach w TPSP w Krakowie, we Lwowie, Warszawie oraz 
w Salonie Aleksandra Krywulta. Pełczyński malował przede wszystkim nastrojowe pejzaże. 
W jego twórczości pojawiają się widoki z okolic Monachium; artysta malował także pejzaże 
z południa Polski. Znane są nieliczne przedstawienia scen rodzajowych. 
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Roman Bratkowski 
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Zima

olej, płyta, 29 × 34 cm
sygn. p. d.: „Bratkowski”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

86
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Henrykówa w Kamieniu, 1972 r.

olej, tektura, 35 × 60 cm
sygn. i opisany l. d.: „H.Baranowski/
HENRYKÓWKA”
na odwrocie nalepka autorska z tytułem 
pracy i rokiem powstania

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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87
Stanisław Żurawski 
(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Beskid

olej, płótno, 35,5 × 53 cm
sygn. p. d.: „St. Żurawski”

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

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. 
Mehoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał się 
przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Malował pejzaże i martwe 
natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty we wnętrzu pracowni lub w plenerze.

88
Stanisław Żurawski 
(1889 Krosno – 1976 Kraków)

Beskid-Czantoria

olej, płótno, 35,5 × 53 cm
sygn. l. d.: „St. Żurawski”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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89
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Mglisty poranek

olej, płótno, 61 × 91 cm 
sygn. l. d.: „WIKTOR KORECKI” 

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 13 000 – 16 000 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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Albert Lipczinski 
(1876 Lebork – 1974 Sopot)

Pejzaż

olej, płótno, 77 × 95 cm
sygn. p. d.: „Alb. Lipczyński”

Pochodzenie:
– Spuścizna po artyście
– Kolekcja prywatna

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

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

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

Studiował początkowo w gdańskiej Kunst und Gewerbeschule. Po wyjeździe do Anglii 
w 1897 roku osiadł w Liverpoolu, gdzie kontynuował naukę malarstwa i rysunku w School 
of Architecture and Applied Art. Pobyt w Anglii był okresem bardzo twórczym w życiu artysty. 
Lipczinski brał udział w licznych wydarzeniach artystycznych, uczestniczył w różnego rodzaju 
wystawach zbiorowych oraz miał szereg wystaw indywidualnych. W roku 1904 ożenił 
się a portrety żony, które malował w następnych latach, w tym portret prezentowany na 
aukcji, należą do jego największych osiągnięć. W czasie I wojny światowej jako obywatel 
niemiecki, był internowany i ostatecznie zmuszony do wyjazdu z Anglii. W roku 1919 z żoną 
przyjechał do Sopotu, gdzie mieszkał do śmierci w 1974 r. Okres międzywojenny to czas 
stabilizacji, uznania i dobrej sytuacji materialnej. Artysta malował w tym czasie portrety, 
często dzieci oraz pejzaże, martwe natury i kwiaty, które prezentował na wystawach nie 
tylko w Gdańsku i Sopocie, ale także wysyłał do Niemiec i Anglii. Po wojnie malował mało, 
głównie portrety i widoki Gdańska. Wątpliwości może budzić pisownia nazwiska malarza. 
Przyjęto formę „Lipczinski”, bo taką prawie zawsze posługiwał się artysta podpisując swoje 
prace. Są dwa krótkie okresy, kiedy kilka obrazów sygnował „Albert Lipczyński”. Pierwszy 
miał miejsce w latach 30. XX wieku – przebywający wtedy w Dreźnie artysta poznał tam 
mającego własną pracownię malarza Adalberta i dla odróżnienia zmienił swoją sygnaturę, 
drugi to lata 50. XX wieku, okres silnej presji polityczno-społecznej na zacieranie wszelkich 
„nie polskich” przejawów. Rozpatrywanie kwestii narodowości Lipczinskiego nie jest istotne 
w kontekście jego twórczości. Dla niego ważna była tożsamość artystyczna nie narodowa, 
przynależność do określonego środowiska kulturowego, a nie politycznego. Chciał być artystą 
wolnym od granic politycznych. Niestety nie było mu to dane. Po każdej wojnie światowej 
władze państwo, w których mieszkał rozliczały go z miejsca urodzenia, które za jego życia 
trzykrotnie zmieniło przynależność państwową.
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91
Johannes Hilverdink
(Groningen 1813–1902 Amsterdam)

Pejzaż śródziemnomorski, 1873 r.

olej, płótno, 80,5 × 130,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Joh. Hilverdink/1873”

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

Artysta malarz pochodzenia holenderskiego. W Amsterdamie, w tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych, podjął naukę w pracowniach artystycznych Jeana Augustina Daiwaille`a oraz Jana 
Willema Pieneman`a. W swojej malarskiej twórczości Hilverdink z uwielbieniem zwracał się 
ku motywom romantycznych pejzaży oraz marynistyce. Z ogromnym znawstwem i wyczuciem 
potrafił ukazywać zwyczajne scenki rodzajowe, nadając im idyllicznego charakteru. Artysta 
wiele podróżował odwiedzając m.in. Wielką Brytanię, Belgię i Niemcy, a także wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Jego prace przynależą do zbiorów m.in. amsterdamskiego Muzeum 
Fodor oraz Boymans w Rotterdamie.
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Alfred Scherres 
(1864 Gdańsk – 1924 Berlin)

Na brzegu

olej, tektura, 39,5 × 50 cm
sygn. p.d.: „A.Scherres”

Wystawiany:
Sto lat malarstwa w Gdańsku 
1850–1950, Muzeum Sopotu 2013 r.
Malarze XIX-wiecznego Gdańska, Gdańsk, 
ZPAP, 30.05.–30.06.2014

Reprodukowany:
Malarze XIX-wiecznego Gdańska [Sta-
nisław Seyfried wstęp],  Gdańsk, ZPAP, 
30.05.–30.06.2014, s.26

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

Urodzony w Gdańsku malarz pejzażysta, syn Carla Scherresa (1833-1923), niemieckiego
pejzażysty, absolwenta Akademii w Krolewcu. Studiował w akademii w w Berlinie (1885/86),
w Krolewcu (1886/89) oraz w Karlsruhe (1889-1892), gdzie studiował m.in. u H. Baischa
oraz G. Schonlebera. Mieszkał i tworzył w Berlinie ale do Gdańska, swojego miasta urodzenia 
przyjeżdżał bardzo często. Malował nastrojowe pejzaże marynistyczne oraz widoki Gdańska.
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Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Statki na morzu

olej, płyta, 35 × 50 cm 
sygn. l. d. „E.Dzierzencki”

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Ko-
tarbińskiego 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. 

94
Stefan Stanisław Pieniążek 
(1888 Kraków – 1958 Warszawa)

Zachód słońca nad morzem

olej, tektura, 16,5 × 25,5 cm  
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: „St. Pieniążek”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiował na wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie 1909–1913. 
W latach 1909–1917 studiował malarstwo na krakowskiej Akademii. Nauki pobierał u m.in. 
Pankiewicza, Mehoffera, Dębickiego i Laszczki. Pracował jako nauczyciel gimnazjalny 
w m.in. Krakowie, Grudziądzu, Toruniu, Warszawie. W twórczości artystycznej Pieniążka 
przeważa malarstwo pejzażowe. Artysta malował realistyczne widoki morskie z Bretanii 
oraz wybrzeża Bałtyku. Owocami jego licznych podróż zagranicznych były także widoki na 
zabytki architektury romańskiej we Francji. Znacznie rzadziej malował martwe natury czy 
portrety. Swoje prace artysta wystawiał w krakowskim oraz warszawskim TPSP, a także 
w Toruniu, Poznaniu. Swoje indywidualne wystawy miał w 1936 roku w Karwii, a rok później 
w Warszawie w lokalu Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich.
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95
Teodor Urtnowski 
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Gdańsk

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: „T.URTNOWSKI”
na krośnie nalepka drukowana nalepka 
berlińskiej galerii H. SAGERT & CO. Z  
nr „585” i opisem obrazu 

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

Niemiecki malarz i grafik, studiował pod kierunkiem A. Maennchena w berlińskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Swoje studia artystyczne uzupełniał w Paryżu. Stale mieszkał i pracował 
w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, tworzył prace olejne, rzadziej pastelowe. Urtnowski 
malował przede wszystkim widoki Gdańska oraz okolic. Zajmował się także malarstwem 
religijnym – dla kościołów oraz projektował dekoracje teatralne. Jeden jego obraz, również 
przedstawiający widok Gdańska od strony Motławy, znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Gdańsku.
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Rudolf Priebe 
(1889–1956 Rudolfstadt)

Trzy łodzie

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. p. d.: „Priebe”

cena wywoławcza: 1900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Ka-
empffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha. 
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące 
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były 
mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej 
i intensywnej kolorystyce.  

97
Otto Lang-Wollin 
(1881 Kasel -?)

Nokturn

olej, płótno, 71 × 81 cm
sygn. u dołu: „Otto Lang-Wollin”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

Początkowo uczył się w szkole  w Kassel, w Szkole Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbe-
schule), a następnie na Akademii Sztuki u malarza i grafika Carla Brünnera (1847–1918) 
oraz artysty Schicka. Następnie dokształcał się w zakresie rysunku w Berlinie, w prywatnej 
szkole rysunku Lewina-Funka. Podróżował i malowal na Pomorzu, wyjażdżał do Nowego 
Warpna (Neuwarp), Dziwnowa (Dievenow). Podróż do Wolina zaowocowała fascynacją 
i dezycja o zamieszkaniu a do swojego nazwiska dodał przydomek „Wolin”.  Od 1902 roku 
pracował jako nauczyciel w tamtejszej szkole, a od 1931 r.  pracował w Szczecinie jako 
profesor Gimnazjum im. Króla Wilhelma (König-Wilhelm-Gymnasium). Należał do grupy 
artystycznej „Die Hessen”, a od 1908 roku do Berlińskiej Secesji (Berliner Secession).
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98
Daniel Chodowiecki
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Wesołe kumoszki z Windsoru, 
1786 r.,

12 miedziorytów, papier, 8,5 cm  
w świetle oprawy (każdy)  

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Malarz, rysownik i grafik. Syn gdańskiego kupca zbożowego Gottfrieda Chodowieckiego 
i francusko-szwajcarskiej hugenotki Marii Henrietty Ayrer. Z początku Daniel miał iść w ślady 
swojego ojca i w przyszłości miał zajmować się kupiectwem. W wieku siedemnastu lat 
wyjechał do Belina, gdzie zamieszkał na wiele lat. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. 
W latach 1748/49 Daniel uczył się u augsburskiego miedziorytnika Johanna Jacoba Haida 
(1704–1767). Początkowo zajmował się emalierstwem, a następnie swoje zainteresowanie 
przeniósł na malarstwo olejne. Popularność zdobył w kręgach mieszczańskich, które często 
stawało się głównym motywem w jego pracach. Chodowiecki uwieczniał również życie 
codzienne chłopów, sceny z żołnierzami, szlachtą. Przedstawienia te cieszyły się tak wielką 
popularnością, że artysta zaczął je powielać w pracach graficznych, które odznaczały się 
wysoką klasą. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które 
następnie wydał jako „Dziennik z podróży”. Od 1790 roku pełnił funkcję wicedyrektora, 
a od 1797 dyrektor Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.
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Konstanty Szewczenko 
(1910 Warszawa-1991 tamże)

Rabin

olej, płótno, 40,5 × 50 cm
sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

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

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

100
Konstanty Szewczenko 
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Arab

olej, płyta, 48,5 × 34 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „K.Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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101
Leonard Pękalski 
(1896–1944)

Martwa natura z jabłkami

olej, sklejka, 65 × 93 cm
sygn. l. d.: „Leonard Pękalski”

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

W latach 1913–1918 uczył się u E. Trojanowskiego w warszawskiej SSP. Wziął udział 
w wojnie bolszewickiej. Razem z Felicjanem Szczęsnym Kowarskim zorganizował Zakład 
Graficzny Sztuka, od 1924 r. pracował w krakowskiej ASP jako asystent w katedrze malarstwa 
dekoracyjnego i grafiki. W 1928 r. przeniósł się do Warszawy, by w 1932 r. zostać profesorem 
malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej SSP. Był autorem wielu polichromii, uprawiał również 
malarstwo sztalugowe i rysunek. W najwcześniejszych pracach Pękalskiego widać wpływ 
S. Wyspiańskiego, później stylistyka jego prac ewoluowała w kierunku uproszczenia formy. 
Sięgał również do tematyki mitologicznej, starotestamentowej. W twórczości jego widoczne 
są inspiracje malarstwem francuskim – w martwych naturach nawiązywał do P. Cézanne’a  
i J.B. Chardina. 
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Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Świnoujście

akwarela, papier, 24 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisany w l. d.:  
„Świnoujście/H. Baranowski”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 5 000 zł

103
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie na brzegu

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

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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104
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Pomost

ołówek, papier, 21 × 24 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „Brzosko/1950” (?)

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko (1912–2011). Wido-
ki Sopotu 1945–1956.” Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r, str. 15, poz. 4

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

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

105
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Ulica w Sopocie, 1948 r.

akwarela, papier, 32 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „BrzoskoWłady/1948”
oraz dwukrotnie p. d.: „BrzoskoWłady-
sław/1948”

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko (1912–2011).
Widoki Sopotu 1945–1956.” Wystawa
od 8 do 31 grudnia 2016, Sopocki Dom
Aukcyjny, Muzeum Sopotu, 2016 r, 
str. 33, poz. 32

cena wywoławcza: 650 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł
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Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Scena z ptaszkiem

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

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 w warszawskiej ASP. W swej 
twórczości przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława 
Prusa oraz Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem, 
piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską. 

107
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Sokolniczka

tusz, papier, 15 × 19 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „AU”

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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108
Andrzej Umiastowski 
(ur. 1956 Sopot)

Ptaki

olej, płótno, 40 × 32,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „A.UMIASTOWSKI”

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

Ukończył malarstwo w PWSSP w Gdańsku uzyskując dyplom w pracowni prof.J.Zabłockiego 
w 1984r. W centrum jego obrazów jest zawsze człowiek; śmieszny ale tylko z wierzchu. 
Choć postacie są przerysowane Andrzej Umiastowski maluje je z niezwykłym talentem 
ukazywania ludzi i czułością. Jego malarstwo eksponowane w kilkunastu krajach na kilku 
kontynentach cenione jest za humanistyczne spojrzenie na człowieka.

109
Kamil Kukla 
(ur. 1989)

10ZAH, 2010 r.

olej, płyta, 90 × 60 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką 
cyfrową oraz muzyką eksperymentalną. W 2016 został laureatem Nagrody Fundacji Grey 
House w 6. Edycji konkursu na najciekawszą osobowość artystyczną roku. Jego prace 
znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum 
Narodowego w Gdańsku oraz licznych kolekcjach prywatnych. 
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110
Jadwiga Lesiecka 
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Oświetlone

olej, płótno, 33 × 43 cm
sygn. podwójnie p. d.: „Jlesiecka”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki.

Wystawiany:
– Wystawa indywidulana, Państwowa 
Galeria Sztuki, Sopot, 2007 r.

Reprodukowany:
–  „Jadwiga Lesiecka, malarstwo”,  

red. Iwona Makówka, katalog wystawy, 
Państwowa Galeria Sztuki,  
Sopot 2007, s. 113.

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie mieszkała i tworzyła. Malowaniem 
zajęła się dopiero w połowie lat 50. XX w, do tej pory nie miała za sobą żadnych studiów 
artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób i eksperymentów malar-
skich. Po namowach Józefy Wnukowej, której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła 
do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała się jednak ze względu na dojrzały 
już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się artystka dalej tworzyła, co zaowocowało 
utworzeniem pierwszej indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała się 
z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała do Paryża, gdzie zetknęła 
się z osobą prof. Collina, który uważał, że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia 
artystycznego, mając już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. Lesiecka była 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jej prace znajdują się w zbiorach m.in.: 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w licznych 
kolekcjach prywatnych zarówno polskich, jak i zagranicznych. 
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111
Władysław Lam 
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Pejzaż

olej, płótno, 125 × 85 cm 
sygn. l. d.: „W. Lam”
na odwrocie opisany:  
„W.Lam/85 x 125 cm”

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Me-
hoffera. W okresie międzywojennym wykładał rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś 
po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną w PWSSP w Sopocie oraz na Politechnice 
Gdańskiej. Należał do ugrupowań artystycznych Świt, Plastyka, Awangarda. Miał wiele 
wystaw indywidualnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Uprawiał malarstwo, rysunek 
i grafikę, a tematami jego prac były najczęściej pejzaże, kompozycje figuralne i portrety, 
zaś po 1956 r. również kompozycje abstrakcyjne. Znamienne dla twórczości artysty jest 
zwarta syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi 
płaszczyznami barwnymi.
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112
Maciej Lachur 
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin

olej, płótno, 130 × 74 cm

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

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. 
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Paweł Wróbel 
(1913 Katowice-Szopienice – 1984)

Święta Barbara, 1982 r.

technika mieszana, płótno, 48,5 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wróbel P 1982 r.”

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Urodzony w Katowicach-Szopienicach w ubogiej rodzinie, z zawodu górnik (pracował w ko-
palni Wieczorek); znany na Górnym Śląsku przedstawiciel amatorskiej twórczości robotniczej. 
Od powrotu z sowieckiego łagru na Kamczatce w 1947 związany z Grupą Janowską (wraz 
z Teofilem Ociepką i innymi malarzami nieprofesjonalnymi). W swojej twórczości skupiał 
się na przedstawieniu obrazów ginącego Śląska. Jego twórczość charakteryzuje bogata 
kolorystyka, uproszczone geometryczne formy przedstawionych budynków, postacie z ledwo 
zaznaczonymi twarzami oraz bogactwo szczegółów. Zyskał przydomek śląskiego Breughla.
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Stanisław Młodożeniec
(ur. 1953 r.)

„Ezra” House, 2019 r.

olej, płotno, 89 × 119,5 cm
sygn. i dat. l. g.:  
„S. MŁODOŻENIEC / 2019”
opisany na odwrocie: „S. MŁODOŻENIEC/
„EZRA” HOUSE 2019/ oil/ canvas”

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

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pra-
cowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub 
figuratywne i abstrakcje. Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy 
XX wieku. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia 
w swoich pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca obszerniej prezentowane były 
w trakcie festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny 
artystów: jest synem grafika Jana.
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Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Akt leżący

pisak, pergamin, 69 × 98 cm  
w świetle oprawy
sygn. po prawej: „T”, l. d.: „28”

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

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

116
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Obelisk, 1985 r.

litografia, papier, 49,5 × 31,5 cm (kom-
pozycja), 70 × 50 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Lebenstein 
85” oraz l. d.: „59/75”

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

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania G. 
Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagrodami, 
w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.). 
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Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Wdzięczny impuls

litografia, papier, 39 × 58,5 cm (kompo-
zycja), 51 × 69 cm (wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”; opisany 
w l. d.: „180/350”

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

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

118
Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Zawieszone obietnice

litografia barwna, papier, 72 × 57 cm 
(kompozycja), 83 × 67 cm w świetle 
oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbinski”,  
l. d.: „204/350”

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Twister

giclée, papier, 19 × 22 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 14”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz l. d. 
ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „TWISTER”

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

121
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Ice Tea

giclée, papier, 19 × 22 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 20”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz l. d. 
ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „ICE TEA”

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

120
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Bibliotama

giclée, papier, 24 × 19 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 06”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz l. d. 
ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „BIBLIOTAMA”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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Jerzy Lewandowski 
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Akt

alabaster kalifornijski,  
podstawa z granitu; dług. 42 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

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

123
Jerzy Lewandowski 
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Leżąca

granit, wys. 15 cm, dług. 48 cm
u dołu wyryty monogram artysty  
oraz data 2002 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Król

brąz patynowany, wys. 25,5 cm  
(z podstawą)
sygn.: „Sętowski”

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

125
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Ulotna

brąz patynowany, wys. 41 cm
sygn. na lewym skrzydeł od góry: 
„Sętowski”

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł
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Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II), 1986 r.
brąz, kamień, wys. 13 cm
sygn. p. d.: „MITORAJ”
Do rzeźby dołączony jest certyfikat, 
wystawiony przez Art-Objet w Paryżu 
z 15 XI 1986 określający nakład 500 
egzemplarzy.

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

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

127
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan w Niemczech – 
2014 Pietrasanta w Toskanii)

Para świeczników

brąz polerowany, 21,5 × 9 cm
na spodzie wycisk: „IGOR/MITORAJ”, 
wyryte: „52/150”

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
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I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

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

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

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

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

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

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

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

/// LiCytACjA ONLiNE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji 
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za 
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych 
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

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

b. przebieg Aukcji

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. płAtnOśCi

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

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

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

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

4. ODbiór zAKupu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

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

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

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

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Sopot, 5 marca (sobota) 2022 r., godz. 16
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. 
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis



Monika Wyłoga, Ośmiornica, akryl, 
brokat, płótno, 150 × 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

16 marca 2022

Sopocki Dom aukcyjny • WarSZaWa • noWy ŚWiaT 54/56
 WySTaWa prZeDaukcyjna oD 2 marca 2022 r.
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26 MARCA (SOBOTA) 2022 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jan Tarasin (1926 Kalisz – 2009 Warszawa), Zapisy, 2000, olej, płótno, 80 × 120 cm

26 MARCA (SOBOTA) 2022
 

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43
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AUKCJA SZTUKI  
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AUKCJA MILITARIÓW /7
9 kwietnia 2022, godz. 17.00

Gdańsk, Długa 2/3

Półzbroja z taszkami folgowymi  
i hełm w typie szyszaka

13 KWIETNIA 2022
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Andrzej Fogtt, Spacer we mgle, 1994

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 



AUKCJA VARIA (46)
30 KWIETNIA 2022
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Andrzej Lipniewski, Latające oko Boga, 1975, olej, płótno, 90 × 80 cm; sygn. monogramem i dat. p. d.

7 MAJA 2022
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Jacek Malczewski (1854 Radom – 1929 Kraków),  
Autoportret ze Sławą i Satyrem PRZYJmUJEmY ObRAZY DO 31 mARCA 2022 

kontakt: sopot@sda.pl, 58 550 16 05



 

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

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

SOPOCKI DOm AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

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

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

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

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

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

 

BARANOWSKI HENRYK  72, 86, 102, 103 

BĄK KAROL  4 

BLOND MAURICE  40 

BLONDER (BLONDEL) ALEKSANDER  50 

BRATKOWSKI ROMAN  85 

BRZOSKO WŁADYSŁAW  104, 105

CHODOWIECKI DANIEL  98

CHWAT MOLLI  58 

DZIERZENCKI EUGENIUSZ  93

EPSTEIN HENRYK  36, 37, 44, 51 

ERB ERNO  29 

FAŁAT JULIAN  5 

GASIŃSKI JAN  71 

GOTTLIEB LEOPOLD  55, 66

GRUNSWEIGH NATHAN  54 

HALICKA ALICJA  67

HAYDEN HENRYK  45, 46

HILVERDINK JOHANNES  91

HOFMAN WLASTIMIL  75, 76, 77 

KANELBA RAJMUND  39 

KISLING MOJŻESZ  60, 61, 62, 63, 64, 65 

KORECKI WIKTOR  89

KOSSAK JERZY  10, 11 

KOSSAK KAROL  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

KOSSAK WOJCIECH  7, 8, 9, 12 

KRASNOWOLSKI JÓZEF  78

  

KRYNICKI NIKIFOR  23, 24

KUKLA KAMIL  109

LACHUR MACIEJ  112

LAM WŁADYSŁAW  111

LANDAU ZYGMUNT  41 

LANG-WOLLIN OTTO  97

LEBENSTEIN JAN  116

LESIECKA JADWIGA  110

LEWANDOWSKI JERZY  122, 123

LIPCZINSKI ALBERT  69, 90 

ŁEMPICKA TAMARA  33 

MALCZEWSKI JACEK  6 

MALCZEWSKI RAFAŁ  31 

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  27 

MARKIEL JAKUB  56 

MEHOFFER JÓZEF  30 

MENKES ZYGMUNT  47, 48 

MITORAJ IGOR  126, 127

MŁODOŻENIEC STANISŁAW  114

MOKWA MARIAN  25, 26 

MONDZAIN SZYMON  34, 35

OLBIŃSKI RAFAŁ  117, 118 

PANKIEWICZ JÓZEF  32 

PEŁCZYŃSKI ADAM  84 

PęKALSKI LEONARD  101

PIENIĄŻEK STEFAN STANISŁAW  94

 

PRESSMANE JOSEPH  52, 53 

PRIEBE RUDOLF  96

ROZWADOWSKI ZYGMUNT  13 

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  74 

SARYUSZ ZALESKA ANNA  82, 83 

SCHERRES ALFRED  92

SCHRETER ZYGMUNT  49 

SETKOWICZ ADAM  21, 22, 28, 79, 81 

SęTOWSKI TOMASZ  1, 2, 3,  124, 125

STERLING MARC 59

SUCHANEK ANTONI  70

SZEWCZENKO KONSTANTY  99, 100

TARANCZEWSKI WACŁAW  115

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  42, 43 

UMIASTOWSKI ANDRZEJ  108

UNIECHOWSKI ANTONI  106, 107

URTNOWSKI TEODOR  95

WEINGART JOACHIM  38 

WEISS WOJCIECH  73

WODZINOWSKI WINCENTY  80 

WRÓBEL PAWEŁ  113

YERKA JACEK  119, 120, 121 

ZIELENIEWSKI „KAZIEL” KAZIMIERZ  68 

ZUCKER JAKUB  57

ŻURAWSKI STANISŁAW  87, 88 

I okładka, poz. 1 – Tomasz Sętowski, Dream city (Kapłanka nocy)

II okładka, poz. 25 – Marian Mokwa, Bitwa Oliwska

Strony 4–5, poz. 34 – Szymon Mondzain, Martwa natura

Strony 6–7, poz. 39 – Rajmund Kanelba, Jarmark w Londynie

Strony 195, poz. 7 – Wojciech Kossak, Ułan spod Savony

III okładka, poz. 35 – Szymon Mondzain, Park

IV okładka, poz. 5 – Julian Fałat, Na polowaniu

Dodatkowe fotografie:

–  str. 22 – https://zbiory.mnk.pl/pl/wyniki-wyszukiwania/katalog/72335 – zdjęcie oraz opis 
do obrazu „Święto kawalerii polskiej” autorstwa Urszuli Kozakowskiej-Zauchy dostęp 
z dnia 10.02.2022

– str. 44 – Wojciech Zmorzyński, „Marian Mokwa, malarstwo”, Pelplin 2003, s. 99

– str. 56 – Anna Bernat, „Józef Pankiewicz [1866–1940]”, Warszawa 2006, II okładka
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