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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej
licytacji organizowanej przez nas
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Zarejestruj się szybko i bezpiecznie
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną
i licytuj w sposób, który preferujesz

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację
mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl

live.sda.pl

„Mamy w tej chwili wspaniała zimę. Śnieg całą noc padał
i pejzaż robi się przecudny i tylko czatować trzeba na pierwszy
promyk słońca, aby malować”
List J. Fałata do córki, 12 października 1927, MBB/H-FJ/1350

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,
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Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż zimowy
akwarela, gwasz
papier naklejony na tekturę
20,7 × 52,6 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „jFałat Bystra”

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,

cena wywoławcza: 38 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go

estymacja: 45 000 – 60 000 zł

do najwybitniejszych artystów polskich.

6

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

„Fałat zdumiewa techniką. Nie tyle olejną, choć i tu widać
szalone opanowanie formy i tonu w szerokich, śmiałych
ogromnych rzutach pędzla – ile w akwareli. Żaden z malarzy
polskich nie czuje tak wody w farbie, a raczej na papierze
(…) Tony bierze w niesłychanej czystości, a gdzie potrzeba,
w niesłychanym natężeniu – nie ustępujące zgoła olejnym.
Zdarza się, że czysty, ciepły w tonie papier, tylko tu i ówdzie
w cieniu draśnięty kobaltem staje się śniegiem zalanym
słońcem. Jedno dotknięcie dokonywa cudu. Jest to maestria
godna Besnarda albo najlepszych angielskich akwarelistów.”

Bystra – miejscowość, z którą Fałat zetknął się po raz pierwszy w 1902 r. podczas pobytu kuracyjnego w sanatorium prowadzonym przez
doktora Ludwika Jekelesa. Położona w Beskidzie Śląskim wieś i bogactwo krajobrazu, jaki oferowała, od pierwszych chwil oczarowały artystę,
wpływając na jego decyzję o uczynieniu z niej życiowej i artystycznej przystani. Warto przytoczyć wspomnienie malarza z tego okresu:
„Przypadkowo przyjechałam do sanatorium dr. Jeakelsa tu, do Bystrej na kurację. Spodobała mi się bardzo natura tutejsza i powiedziałem
sobie, że tu mogę zamieszkać, a pracować w Krakowie. Po powrocie do Krakowa zwierzyłem się kolegom z moich projektów, powiedziano:
Fałat wiariat!. Któż w owym czasie słyszał by jechać w te strony: wtedy szlak Kraków – Wiedeń był tylko znany i uznawany. Nie zrażony
w następnym roku powróciłem znowu i upatrzyłem to miejsce, na którym stała cudowna, śląska chata. Przyciągnęła mnie typowym
wyglądem i barwnością okalających ją kwiatów chłopskich, jak malwy, naparstniki i maki. (…) proza życia nakazała chatę, choć piękną,
zniszczyć i wybudować willę. Nie żałowałem tego nigdy”. (J. Fałat, Pamiętniki, dz. Cyt. s. 213). W 1910 r., po rezygnacji z pełnienia
funkcji dyrektora krakowskiej Akademii, Fałat osiadł w Bystrej na stałe, osławiając tę niewielką uzdrowiskową miejscowość. Przez blisko
dwadzieścia lat, artysta odbywał ulubione studia en plein air, dając się oczarować beskidzkiej naturze. Z tego okresu pochodzi wiele pejzaży,
wśród nich liczne, pożądane przez stołeczną klientelę, kompozycje zimowe, tzw. fałatowskie śniegi. Zachowana jest korespondencja Jadwigi
Wołoszynowskiej, zajmującej się sprzedażą prac artysty, w której donosi: „Każdy prawie nabywca chce mieć „Śnieg” i tylko śnieg, każdemu
obiecuję i notuję sobie, a tu śniegów nie ma i nie widać ich, więc teraz bardzo proszę Drogiego Pana, coś koniecznie mi przysłać pocztą”

E. Niewiadomski, „Malarstwo polskie XIX i XX wieku”, Warszawa 1926, s. 247–248

(List J. Wołoszynowskiej do J. Fałata, 15 lutego 1914, MBB/H-FJ/1498). Sam artysta uważał pejzaż zimowy za wdzięczny temat. W liście
do córki pisał: „Mamy w tej chwili wspaniała zimę. Śnieg całą noc padał i pejzaż robi się przecudny i tylko czatować trzeba na pierwszy
promyk słońca, aby malować” (List J. Fałata do córki, 12 października 1927, MBB/H-FJ/1350). Do ulubionych motywów malarskich Fałata,
które wielokrotnie czynił bohaterami swoich kompozycji, były dolina z wzniesieniem Klimczoka i grzbiety górskie Skalitego i Skrzycznego.
Bystrej malarz pozostał wierny do końca życia, pozostawiając po sobie duży dorobek artystyczny. „Lista motywów plenerowych, po jakie
sięgał jest dość duża. Jest ona efektem nie tylko ciekawości świata i wrażliwości na jego walory, zamiłowania Juliana Fałata do podróżowania
w „towarzystwie” pędzla, kasety z farbami i jakiegoś malarskiego podłoża, ale także wyrazem wytrwałego dążenia do utrwalania potęgi
i zmienności form krajobrazowych oraz nastrojów natury” (I. Purzycka, Julian Fałat. Życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153).

„[...] Obrazy p. M. Muterowej znalazły się na poczesnym
miejscu, w pierwszej sali. [..] pejzaże z Południa żyją własnym
życiem niezwykle skupionem, jędrnem i bolesnem w swem
napięciu, a przecież bez śladu rezygnacji czy biernej rozpaczy
[...]”.
E. Woroniecki, Artyści polscy w Paryskim Salonie,
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 7, s. 100

Po wybuchu II wojny światowej Mela Muter opuściła Paryż i udała się na południe Francji.
Początkowo zamieszkała w Villeneuve-lès-Avignon, a następnie w Avignon. Tam osiadła przy
ulicy Velonterie 12. Pracowała w szkole dla dziewcząt College Saint-Marie, gdzie uczyła
rysunku, literatury, historii sztuki. Avignion staje się dla artystki bardzo bliski. Po zakończonej
wojnie Melania wróciła do Paryża, jednak latem powraca do Avignonu. Tutaj też władze
miasta ofiarowały artystce mieszkanie przy Quai de la Linge 24, położone u stóp pałacu
i ogrodów papieskich. W samym Avignionie artystka miała swoje indywidualne wystawy,
między innymi w 1948 i 1958 roku.
Prowansalskie widoki Avignionu i okolic w twórczości Melani pojawiają się bardzo często.
Artystka w szczególności ukochała widoki ukazujące XIV-wieczny Fort Świętego Andrzeja
w Villeneuve-lès-Avignon, czego przykładem jest prezentowany w katalogu aukcyjnym
obraz. Widzimy jak nad kubistycznie ujętymi bryłami domów z pomarańczowymi dachami
górują na wzgórzu średniowieczne zabudowania fortu. W kompozycji uwagę zwracają
uwagę również namalowane drzewa – cyprysy oraz drzewka oliwne, które to Melania
traktowała z taką samą uwagą co ludzkie modele: „Cyprysy są odporniejsze. Ich smukłe,
pokryte ciemno-zielonym gorsetem ciała chronią samotne zagrody, wątłe uprawy, które bez
nich byłyby przez wiatr rozszarpane. zmiecione. Towarzyszą one szaroniebieskim drzewom
oliwnym, jak gdyby przez kokieterię. O ile wyraźniejszy, bardziej elegancki jest ich kształt
w porównaniu z oliwkami. Ale ja najbardziej kocham drzewo oliwne. Żadne drzewo nie jest
tak bardzo ludzkie jak ono [...]; takie wrażliwe, gdy drżą jego drobne listki przy najmniejszym
podmuchu wiatru”. („Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, Mela Muter (Maria Melania
Mutermilch) 1876–1967”., Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, grudzień
1994 – luty 1995, Warszawa 1994, s. 35.)

2

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego

Mela Muter

Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do

(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Avignion – widok na Fort
Świętego Andrzeja w Villeneuvelès- Avignon
olej, płótno, 50,5 × 61 cm
sygn. l. d.: „MUTER”

Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury,
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha.
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza.
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również

cena wywoławcza: 190 000 zł •

często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała

estymacja: 220 000 – 300 000 zł

także martwe natury.
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Z początkiem 1912 r. Alicja Halicka po raz pierwszy odwiedza Paryż. Niecały rok poźniej
ponownie przyjeżdża do stolicy Francji, z ktorą zwiąże się już do końca swojego życia.
Tutaj artystka kontynuowała naukę malarstwa rozpoczętą w Monachium. Studia odbywa
zatem w Academie Ranson oraz w pracowniach Maurice’a Denisa i Paula Serusiera. Żywo
uczestniczy w życiu tamtejszej polskiej bohemy artystycznej. Poznaje tu Ludwika Markusa,
ktorego poślubiła w 1913 roku. Małżeństwo z artystą miało zdecydowany wpływ na dalszy
rozwoj artystycznej tworczości Halickiej. Markus wprowadził ją do grona takich artystycznych
sław malarzy i literatow, jak Picasso, Braque, Apollinaire, Gris. O Juanie Grisie wspominała
sama Halicka: „Słuchałam chciwie błyskotliwych dyskusji pomiędzy nim i Marcoussisem.
Zrozumiałam (nie przystając do niego) znaczenie ruchu kubistycznego, owego poszukiwania
nowej dyscypliny będącej reakcją na stan anarchii, w stronę ktorej staczało się malarstwo od
XIX wieku i jego głęboki filozoficzny zasięg: transformację zwyczajnych przedmiotow, ’nową
alchemię wartości’, poprzez ktorą kubizm łączy się ze światem Baudelaire’a i Rimbaud,
starając się ’uszlachetnić los rzeczy najbardziej pospolitych” (Alicja Halicka, „Wczoraj.
Wspomnienia”, Krakow 1971, s. 54, cyt. za: „Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris”, tekst
Krzysztof Zagrodzki, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, Warszawa 2011,
s. 75 s. 11–13). Te niezbyt entuzjastyczne słowa na temat kubizmu nie do końca obrazowały
faktyczny stosunek Halickiej do tego awangardowego nurtu. Artystka tworzyła w tej stylistyce,
a jej pierwsze prace spotkały z uznaniem, między innymi samego Apollinaire’a, ktory o niej
pisał: „Halicka posiada dar męskości i realizmu, ktory pozwala mądrze konstruować obraz
bez deformowania kompozycji” („Soirees de Paris”, listopad 1914, s. 187, cyt. za: „Alicja
Halicka”, op.cit., s. 17). Sukcesy Halickiej nie do końca spodobały się Markusowi, ktory miał
ją zacząć traktować jak konkurentkę. Pod pretekstem chronienia żony, zaczął ją izolować.
„Wystarczy jeden kubista w rodzinie” miał powiedzieć do Halickiej. Część swoich obrazow
Halicka miała nawet zniszczyć na polecenie męża. Momentem zwrotnym w karierze artystki
było zgłoszenie się Markusa do Legii Cudzoziemskiej w czasie I wojny światowej. Dłuższa
rozłąka pozwoliła artystce na swobodny wybor stylistyki, ktory padł na właśnie kubizm.
„W 1924 roku Louis udał się na wojnę, ja zaś na farmę normandzką, gdzie mogłam malować
dla przyjemności. Po jego powrocie porzuciłam moje obrazy kubistyczne i o nich zapomniałam. Ku memu wielkiemu zaskoczeniu niemal sześćdziesiąt lat poźniej otrzymałam pocztą
wielki rulon wysłany z Normandii: sześćdziesiąt płocien, gwaszy i rysunkow. Spadkobiercy
moich przyjacioł odnaleźli je na strychu”. (J. Warnod, „L’Ecole de Paris”, Paris: Arcadia Ed.,
2004, s. 84, cyt. za „Alicja Halicka. Mistrzowie Ecole de Paris”, tekst K. Zagrodzki, wstęp
A. Winiarski, kat. wyst., Villa la Fleur, Konstancin Jeziorna, Warszawa 2011, s. 19.)
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Martwa natura ze skrzypcami
olej, płótno; 50,5 × 61 cm
sygn. i dat. u góry: „ A. Halicka/1918.”
na odwrocie na płótnie cyfra 10.

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

cena wywoławcza: 68 000 zł •

artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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„Mam flirta, panna Luce z Opery warszawskiej, urocze stworzenie, a głos ma jak ptaszek. Przyjechała, a że ją znam
z wieczorów muzykalnych u Iżyckiej, więc mam reprezentantkę
kobiecości młodej, eleganckiej i miłej.”
Wojciech Kossak, „Listy do żony i przyjaciół (1883–1942)”, t. II, lata 1908–1942,
oprac. K. Olszański, Kraków 1985, s. 203

W twórczości Wojciecha Kossaka, obok malarstwa historycznego, kluczowym aspektem
było również malarstwo portretowe. Sławę przyniosły mu reprezentacyjne wizerunki m.in.
marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Ignacego Mościckiego, czy wysokich rangą
oficerów. Artyście pozowali również arystokraci. „Znaczną część twórczości Wojciecha w tych
latach (lata 20-te) stanowiły właśnie portrety, cieszące się dużym wzięciem zwłaszcza wśród
„koniarzy”. Kossak nie pierwszy raz okazał się świetnym portrecistą, oddającym trafnie typ
postaci nie tylko wojskowych czy jeźdźców, zrośniętych z koniem, ale i osób cywilnych, to
znów ze szczególnym wdziękiem, finezją i elegancją malował wytworne panie. Czasami pod
wpływem klienta upiększał modela na płótnie, ale nie umniejszało to w niczym charakteru
odtwarzanych postaci.” (K. Olszański, „Wojciech Kossak”, Wrocław – Kraków, 1976, s. 40.)
Częstą modelką Wojciecha Kossaka była jego wieloletnia przyjaciółka, sopranistka Opery
warszawskiej, Irena Luce. Sam Wojciech tak o niej pisał w liście z 1918 roku – „Mam flirta,
panna Luce z Opery warszawskiej, urocze stworzenie, a głos ma jak ptaszek. Przyjechała, a że
ją znam z wieczorów muzykalnych u Iżyckiej, więc mam reprezentantkę kobiecości młodej,
eleganckiej i miłej.” (Wojciech Kossak, „Listy do żony i przyjaciół (1883–1942)”, t. II, lata
1908 -1942, oprac. K. Olszański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 203.). Kilka
lat później, bo w 1921 roku, piękna sopranistka towarzyszyła Kossakowi w jego podroży
do Nowego Yorku. Z czasu tej podróży pochodzi portret śpiewaczki jako amazonki na koniu
(Wojciech Kossak, „Listy do żony (…)”, op. cit., il. s.346 (tu obraz błędnie datowany na
1922 rok). W 1924 roku Irena ponownie towarzyszy Wojciechowi w podróży – tym razem
do Paryża. W kolejnych latach artystka wyszła za mąż za bogatego Amerykanina Wilsona
i zamieszkała w stolicy Francji.
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W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na

Wojciech Kossak

dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra

(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Portret Ireny Luca,

1923 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
21 × 17,5 cm
sygn., dat. wraz z dedykacją śr. l.: „(…?)
Irenie Luce/Wojciech Kossak/1923”

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

cena wywoławcza: 15 000 zł

niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie:

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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5
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Glowa konia
olej, tektura, 38,5 × 28 cm
w świetle ramy
sygn. p.d.: „Wojciech Kossak”
na odwrocie napis: „Potwierdzam auten./
mojego podpisu/Wojciech
cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
18
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6
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Na pustyni,

1940 r.

olej, tektura, 35 × 50 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Jerzy Kossak/1940”
na odwrocie stempel:
„Stwierdzam autentycz/ność tego obrazu/
Jerzy Kossak”
oraz okrągła pieczątka z herbem Kos
i napisem w otoku: „JERZY KOSSAK.
Kraków. Pl. Kossaka 4”

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,

cena wywoławcza: 13 000 zł •

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

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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7
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Spotkanie
ołówek, papier, 10 × 17,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „JK”
na odwrocie potwierdzenie autentyczności
wnuczki Juliusza, córki Wojciecha –
Magdaleny Samozwaniec (1894–1972):
„Stwierdzam że niniejszy szkic/pochodzi
ze szkicownika mojego dziadka/Juliusza
Kossaka/Magdalena Kossak/Starzewska”

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne;
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem.
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie,

cena wywoławcza: 9 000 zł

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

estymacja: 15 000 – 25 000 zł

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

22

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

8
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Przed zbiórką
olej, płótno, 36,5 × 40 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: „Wlastimil 1943|Tiberias
Hofman”
na odwrocie napis: „Przed zbiórką”
oraz imiona przedstawionych postaci
i profesora, a także widnieje dedykacja:
„Na pamiątkę Pani Annie Chodkowskiej/
Wlastimil Hofman/19/IX 1967”

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 19 000 zł •

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

estymacja: 23 000 – 28 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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Pocztówka wydawnictwa Polonia Kraków z reprodukcją prezentowanego obrazu Setkowicza „Chmielnicki pod Zbarażem”

9
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Chmielnicki pod Zbarażem
olej, płótno, 30 × 43,5 cm
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”
Praca reprodukowana na pocztówce wydawnictwa Polonia Kraków z opisem na rewersie
„Bohdan Chmielnicki z półmiljonową armią
tatarsko-kozacką oblegał daremnie przez
półtora miesiąca Zbaraż w r. 1649, gdzie
okopało się 9.000 dzielnej szlachty pod
dowództwem Wiśniowieckiego, chroniąc
kraj od zalewa wroga.”

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

cena wywoławcza: 15 000 zł

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

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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11
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

10

Wnętrze,

Nikifor Krynicki

akwarela, papier, 21,5 × 14 cm

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Kościół
kredka, papier, 22,5 × 16 cm
u dołu napis autorski
na odwrocie okrągła pieczęć (odbita
3 razy): „NIKIFOR MATEJKO/KRYNICA
WIEŚ” (w otoku), pośrodku: „ARTYSTA/
MALARZ”; ołówkiem: 500 zł

lata 1956–58

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. 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 drukowanych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie.
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze,

Pochodzenie:
Zakup od artysty przez prof. malarza
Stanisława Dawskiego.
Kolekcja prywatna
Autentyczność potwierdzona na odwrocie
przez malarza prof. Stanisława Dawskiego
w 1989 roku.

cena wywoławcza: 5 500 zł •

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

cena wywoławcza: 2 400 zł •

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

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

estymacja: 4 000 – 7 000 zł
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12
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

13

Miasteczko

Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

akwarela, gwasz, papier, 22,5 × 32 cm
u dołu autorski napis

Uliczki w miasteczku

na odwrocie pieczęcie: okrągła z napisem
„Pamiątka z Krynicy Nikifor Malarz”, dwie

akwarela, gwasz, papier, 17,5 × 25 cm

prostokątne z napisem „Nikifor Artysta/

u dołu autorski napis

Krynica Wieś” oraz dwie okrągłe „NIKIFOR

na odwrocie trzy pieczęcie: „NIKIFOR

MATEJKO ARTYSTA MALARZ KRYNICA

MATEJKO ARTYSTA MALARZ KRYNICA

WIEŚ”, napis tuszem: „1500 zł”.

WIEŚ”, napis tuszem: „1500 zł”.

cena wywoławcza: 10 000 zł •

cena wywoławcza: 9 500 zł •

estymacja: 14 000 – 17 000 zł

estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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„Madonny poprzez Wiedeń, a poprzednio i Monachium docierają do Paryża, Amsterdamu, Rzymu, Berlina i – Krakowa.
Włóczą się z wystawy na wystawę”.
Wlastimil Hofman

W twórczości Hofmana stale obecny jest motyw Madonny. Pierwsze realizacje pojawiły
się bardzo wcześnie, bo już w 1904 r., niedługo po ukończeniu przez artystę studiów
w paryskiej Ecole des Beaux-Arts (B. Czajkowski, „Portret z pamięci”, Wrocław 1971,
s. 97). Przedstawienia te cechuje swoista dla Hofmana desakralizacja poprzez zastąpienie
ikonografii Matki Boskiej motywem świeckiej kobiety, chłopki, pozującej w tej roli, w czym
można dopatrzeć się analogii z działaniami Caravaggia. Madonny Hofmana są spracowane,
czasem zatroskane, o nostalgicznym wyrazie twarzy, odziane w proste szaty i owinięte
chustami, w ramionach tulą dzieci. Intencje malarza polegające na chęci ukazania filozofii
życia kobiety, jej uczuć i charakteru pod pretekstem realizacji tego tematu malarskiego nie
spotkały się z entuzjastycznym odbiorem na rodzimym gruncie. Obrazom zarzucano zbyt
mało wyrazistą religijność, w przeciwieństwie do klasycznych realizacji motywu Santa
Conversazione. Z zupełnie odwrotnym przyjęciem Madonny spotkały się za granicą, gdzie
tamtejsza krytyka artystyczna traktowała Madonny Hofmana z dużym zainteresowaniem.
Momentem zwrotnym była zorganizowana w 1907 r. w Wiedniu wystawa pod hasłem: „Sub
tuum praesidium confugimus, Santa Dei Genitrix”:
„Staję się popularny. Madonny poprzez Wiedeń, a poprzednio i Monachium docierają do
Paryża, Amsterdamu, Rzymu, Berlina i – Krakowa. Włóczą się z wystawy na wystawę. Sukces
jest tym większy, że w Wiedniu „króluje” secesja i ekspresjonizm, a ja nie byłem i nie jestem
w całym tego słowa znaczenia ani secesjonistą ani ekspresjonistą”. (B. Czajkowski, „Portret
z pamięci”, Wrocław 1971, s. 97). Z artystą kontaktują się prywatne galerie proponujące
zorganizowanie wystaw połączonych ze sprzedażą. W Wiedniu Madonny stają się tak
„rozchwytywane”, że po żadnej z ekspozycji nie wracają już z powrotem w ręce artysty.

14
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Madonna
olej, tektura, wym. ok. 23 × 28,5 cm
sygn. l. d.: „Wlastimil Hofman”

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 8 500 zł •

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

estymacja: 15 000 – 25 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe
wewnętrzne życie. Można z niej bez trudu odczytać
wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, bol, cierpienie,
zawiść, nadzieję, tęsknotę, nędzę i dostatek.”
Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,
„Wlastimil Hofman (1881–1970)”, Warszawa 2007, s. 34

15
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret kobiety,

1962 r.

olej, płyta, 45 × 40,5 cm
sygn. i dat. l. g: „1962/Wlastimil Hofman”
cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
34
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17

16

Wlastimil Hofman

Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret,

Chrystus

1940 r.

ołówek, papier, 23 × 16 cm

tusz, papier, 28 × 20 cm

sygn., dat. i opisany p. d.: „19WH40/26/

sygn. monogramem wiązanym p. d.:

VII/Istambul”

„WH”

na odwrocie autorski napis ołówkiem:

na odwrocie opisany: „Jerozolima/WH”

„Turcja/Istambu/(le/ego?)/WH”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

cena wywoławcza: 2 800 zł •

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

36

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

AUKCJA J E SIE NNA

37

18

19

Wiktor Korecki

Erno Erb

(1890 Kamieniec Podolski – 1980

(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Milanówek k. Warszawy)

Niosąca wodę
olej, tektura, 33 × 48 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: ” WIKTOR KORECKI”

Przekupki
Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą,

olej, tektura, 24,5 × 34,5 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: „E.Erb”

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety.
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki.
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb.

cena wywoławcza: 7 500 zł •

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

cena wywoławcza: 10 000 zł

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

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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20
J. Konarski
(XIX/XX w.)

Zimą
olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. u dołu: „J.Konarski”

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J.Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm.

cena wywoławcza: 42 000 zł

w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym

estymacja: 45 000 – 55 000 zł

realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.

40

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

22

21

Jan Konarski

Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Krakowiacy
olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. p.d.: „Wł. Chmieliński”

(XIX/XX w.)
Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy,
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi,

Jeździec
olej, deska 15,5 × 9 cm
w świetle passe-partout
sygn. l.d.: „J.Konarski”

cena wywoławcza: 9 500 zł •

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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23

24

Tadeusz Ajdukiewicz

Czesław Wasilewski

(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Na drodze
olej, płótno, 46,5 × 58 cm
sygn. p. d..: „Tadeusz Ajdukiewicz”

W latach 1868/69–1872/73 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod
kierunkiem W. Łuszczkiewicza. Po studiach jako stypendysta wyjechał do Wiednia w celu
kontynuowania edukacji artystycznej. Po roku uczęszczania do wiedeńskiej Akademii przeniósł
się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 r. uprawiał malarstwo, jednocześnie zajmując się pracami gospodarczymi takimi, jak hodowla koni i praca na roli. W 1882 r. pracował
na wiedeńskim dworze. Na jego dorobek artystyczny składa się wiele obrazów rodzajowych

(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

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

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

o tematyce orientalnej i krajowej. Malował także wiele portretów, uwieczniając sylwetki

cena wywoławcza: 17 000 zł

z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

m. in. aktorek dramatycznych takich, jak Helena Modrzejewska i Antonina Hoffmanowa.

estymacja: 22 000 – 27 000 zł

w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Artysta pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach – był synem Jana oraz bratem

25
Tadeusz Styka
(1889 Kielce – 1954 Nowy Jork)

Jesienny pejzaż
olej, płótno, 105 × 110 cm
sygn. l. d.: „TADE. STYKA”

Adama. Nauki początkowo pobierał u swojego ojca, który od samego początku bardzo
wspierał syna w jego malarskich poczynaniach. Zachwycony malarstwem syna wysyłał jego
prace na wystawy we Francji. Następnie Tadeusz wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się
w pracowniach Jean-Jacques Henner’a oraz Eugene Carriere’a. Zresztą w kolejnych latach
związał się z paryskim środowiskiem artystycznym; tutaj tworzył i miał własną pracownię.
W 1929 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł się w Nowym Yorku.
Tadeusz Styka sławę zyskał przede wszystkim jako znakomity portrecista. Na jego płótnach
królowały wizerunki osób ze świata arystokracji, sztuki, polityki, nauki. Do najbardziej
znanych i cenionych wizerunków, które wyszły spod pędzla artysty, należą portrety m.in.
Poli Negri, Ignacego Paderewskiego, Lwa Tołstoja. Malował również sceny rodzajowe, akty,

cena wywoławcza: 78 000 zł •

a także sceny z motywami symbolicznymi oraz religijnymi. Został uhonorowany medalem

estymacja: 100 000 – 150 000 zł

francuskiej Legii Honorowej.
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„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

26
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Pejzaż,

1926 r.

olej, płótno, 73 × 60,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Mondzain/1926”
Pochodzenie:
– kolekcja Urszuli i Piotra Hofman
Wystawiany:
– „Szymon Mondzain i École de Paris.
Polska awangarda malarska II połowy
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej
Muzeum Narodowego w Gdańsku
Reprodukowany:
– „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red.
U. Hofman, Warszawa, 2013, s. 10
– „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red.
U. Hofman, Warszawa, 2018, s. 8

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. Vlaminckiem 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

cena wywoławcza: 38 000 zł •

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 60 000 – 75 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta]
dał nam nowe wizje krajów, które poznał. Kolorysta,
raz wstrzemięźliwy, innym razem hojny, konstruował
obraz szerokimi, szybkimi pociągnięciami, bez żadnego
ustępstwa na rzecz mody. W linii wielkich artystów
Włodzimierz Terlikowski jest jednym z mistrzów współczesnej sztuki figuratywnej”.
Galerie Bernheim-Jeune, 1974, cyt. za: A. Czarnocka, „Siła i życie.
Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). Malarstwo”, [kat. wystawy,],
Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 22

27
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż miejski,

1930 r.

olej, płótno, 46 × 61 cm
sygn. i dat. u dołu: „Terlikowski 1930”

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem 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 Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.)

cena wywoławcza: 21 000 zł

i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej

estymacja: 25 000 – 35 000 zł

twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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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. zamieszkał
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do

28
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

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

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 różnymi

cena wywoławcza: 29 000 zł

odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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29
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 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. 69
– „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”,
Warszawa 2018, s. 69

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Akademii 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

cena wywoławcza: 9 500 zł

silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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30

31

Henryk Epstein

Henryk Epstein

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie

Nad morzem

akwarela, ołówek, papier, 38 × 53 cm
w świetle passe-partout

ołówek, akwarela, papier, 39,5 × 55 cm

sygn. ołówkiem l. d.: „H.Epstein”

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 NowoczesnejPałac 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

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

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: 6 500 zł

wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął

cena wywoławcza: 6 500 zł

estymacja: 13 000 – 16 000 zł

w jednym z obozów koncentracyjnych.

estymacja: 13 000 – 16 000 zł
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32
Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Szkice
akwarela, gwasz, papier, 36 × 28,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Halicka”

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 r. 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

cena wywoławcza: 6 500 zł •

artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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Właściwie Szamaj Mondszajn – malarz, rysownik działający w Paryżu. Był reprezentantem

33
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Nad wodą
akwarela, gwasz, ołówek, papier,
31 × 43,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem. p. d.: „Hayden”

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan,
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma

34

przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

Szymon Mondzain

H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego

(1888 Chełm – 1979 Paryż)

prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.

Grająca
akwarela, tusz, papier naklejony
na tekturę, 48 × 31 cm
sygn. l. d.: „Mondzain”

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. Vlaminckiem 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

cena wywoławcza: 4 800 zł •

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

I wojnie światowej zwrócił się ku przedstawieniom figuralnym i portretowym wzorowanym

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

do obserwacji natury.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

na włoskim malarstwie quattrocenta.
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36
Malarka i graficzka pochodzenia niemieckiego. Studia artystyczne odbyła w wiedeńskiej Szkole

Carlotta Bologna

Sztuk Pięknych. W kolejnych latach artystka naukę kontynuowała w Paryżu, gdzie poznawała

(1909 Gandawa – 2001 Kraków)

nowatorskie nurty w sztuce, tak inne od tradycyjnego podejścia do sztuki w Wiedniu.

35
Elizabeth Ronget
(1893 Chojnice – 1962 Paryż)

Martwa natura
olej, sklejka, 33 × 47,5 cm
sygn. p. g.: „E.Ronget”

Wyjechała również do Londynu, a następnie w 1926 roku do Berlina, gdzie związała się
z tamtejszymi awangardowymi grupami Der Blaue Reiter i Novembergruppe. W 1931 roku
ze względu na panująca sytuację polityczną w Niemczech artystka wyjechała do Paryża,
gdzie rozpoczęła naukę w Académie de la Grande Chaumiere. Jednocześnie pracowała jako
dekoratorka wnętrz. W Paryżu wyszła za mąż za lekarza Paula Rongeta, dzięki któremu
poznała malarza André Lhote, z którym wystawiała od 1934 roku na Salonie Jesiennym.
W 1941 roku po wkroczeniu Niemców do Francji, opuściła Paryż i przeprowadziła się do
Prowansji. W twórczości Ronget dominowała stylistyka kubizmu. Pod wpływem znajomości
z Lhote artystka zaczęła czerpać inspiracje z twórczości Paula Cézanne’a. Formy w jej obrazach
zyskały bardziej syntetyczny, uproszczony kształt, a paleta barw została zawężona do barw

Baczność,

1957 r.

olej, płótno, 75 × 95 cm
sygn., dat. l. d.: „CB/57”.
na odwrocie autorski opis: „CARLOTTA/
BOLOGNA/BACZNOŚĆ” oraz nalepki
wystawowe z Centralnego Biura Wystaw
Artystycznych w Krakowie oraz z Towarzystawa Przyjaciół Sztuk (?) Pięknych
(częściowo uszkodzona)

Artystka pochodzenia włoskiego. Do Polski przyjechała w 1914 roku wraz z matką, Lotarią
Bologną, harfistką, która dostała angaż w Operze i Filharmonii Warszawskiej jako solistka.
Carlotta początkowo swą przyszłość łączyła z karierą aktorską. Przez trzy lata uczęszczała do
Szkoły Baletowej Janiny Mieczyńskiej, następnie studiowała w Instytucie Filmowym założonego przez Wiktora Biegańskiego, którego poślubiła w 1927 roku. Zagrała kilka filmowych
ról, między innymi w Kobiecie, która grzechu pragnie (1929) i Kobiecie, która się śmieje
(1931). Pod wpływem męża porzuciła karierę aktorki i całkowicie poświęciła się malarstwu.
Studia artystyczne rozpoczęła w 1930 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod
kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego. W 1935 roku wraz z mężem wyjechała do Krakowa,
gdzie kontynuowała naukę w pracowni Wojciecha Weissa w krakowskiej ASP. Dyplom
obroniła w 1938 roku. Jej malarstwo charakteryzowało się indywidualnym podejściem do
zagadnień zarówno tematyki przedstawień, jak i formy. Artystka malowała portrety, martwe

cena wywoławcza: 2 800 zł •

ziemi. Najczęstszymi tematami jej prac stanowiły martwe natury, postaci muzyków wraz

cena wywoławcza: 5 500 zł •

natury, pejzaże. W swoich pracach wielokrotnie nawiązywała do metafizycznych aspektów.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

z ich instrumentami, sceny rozgrywające się w barach i kawiarniach.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Pierwsza indywidualna wystawa prac artystki odbyła się w 1958 roku w Krakowie.
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37
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie
litografia barwna, papier, 40,5 × 30 cm
pod kompozycją napisy typograficzne
l. d: „LEOPOLD GOTTLIEB. BARMHERZIGKEIT.
ORIGINALLITHOGRAPHIE”,
p. d.: „VERLAG DER GESELLSCHAFT FUR
VERVIELFALTIGENDE KUNST, WIEN”,
pośrodku: „DRUCK SECESSION GRAPH.
KUNSTANSTALT WIEN”

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. zamieszkał
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do

38

Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie

Alicja Halicka

do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej

(1894 Kraków – 1975 Paryż)

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 różnymi

Plac de la Concorde w Paryżu,
1955 r.
litografia, papier, 45,5 × 59,5 cm
(kompozycja), 49,5 × 63 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Halicka
1955”; l. d.: „66/220”

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

cena wywoławcza: 1 100 zł

odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi

cena wywoławcza: 1 200 zł •

artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga

estymacja: 1 300 – 1 500 zł

rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-

39
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż nadmorski z Antibes
akwarela, papier, 35 × 48,8 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Rafał Malczewski”
powyżej autorski napis

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

cena wywoławcza: 11 000 zł •

sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.

66

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

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia

40

w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem.

Soter Jaxa-Małachowski

Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na

(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku.
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza

Zima
gwasz, akwarela, papier, 25 × 35 cm
w świetle passe-partout
na rewersie pieczęć autorska
Rok 1921 był rokiem anomalii pogodowych,
w styczniu w Krakowie była wiosenna
pogoda, latem zaś tego samego roku odnotowane najwyższe temperatury w historii,
stąd przewrotny tytuł dzieła nadany przez
autora.

Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret
Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94,

staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał

własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył

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

41

w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża,

1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-

Bolesław Jan Czedekowski

kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce

(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

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.:

Przy rzeczce,

1943 r.

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. l. d.: ”Czedekowski” B. 1943.”

gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela.
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego artystycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych,
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury,

cena wywoławcza: 13 000 zł •

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

cena wywoławcza: 7 500 zł •

pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac

estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.
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42
Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Dzieci na brzegu
olej, płótno, 55 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: ” E.Hildebrandt 1855
(?)”
Wystawiany:
– „ Dalekie światy. Bliskie strony”,
Muzeum Gdańska, Galeria Palowa,
4 marca – 6 czerwca 2021 r.

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wprowadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel

cena wywoławcza: 24 000 zł

Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).
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43
Krąg Giuseppe
Francesco Casanovy
(1727 Londyn – 1803 Modling
k. Wiednia)

Scena bitewna
akwarela, ołowek, papier, 24 × 30 cm
na odwrocie szkic atakującego jeźdźca
na koniu oraz fragmenty napisu w odbiciu
lustrzanym

Giuseppe Francesco Casanova
Urodzony w Londynie, wychowany w Wenecji grawer i malarz. Brat słynnego awanturnika
Giacomo Casanovy oraz malarza i grafika Giovanniego Battisty Casanovy. W latach 1749–51
uczył się u Francesca Simoniniego we Florencji. Od 1752 r. działał w Dreźnie, od 1757
w Paryżu (był m.in. członkiem paryskiej Akademii), a od 1783 w Wiedniu, gdzie malował
m.in. na zamówienie Katarzyny II. Najbardziej znany ze swoich scen batalistycznych

cena wywoławcza: 1 500 zł

i malarstwa pejzażowego. Jego prace znajdują się w muzeach na całym świecie. W Polsce

estymacja: 4 000 – 9 000 zł

dwa jego obrazy znajdują się w zbiorach Łazienek Królewskich w Warszawie.
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44

Mateusz Ludwik Hajdukiewicz

Konstanty Szewczenko

(1886 – (?))

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin
olej, sklejka, 28 × 19,5 cm
sygn. l. d.: „K.SZEWCZENKO”

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

Żydzi przed synagogą
pastel, tektura, 67,5 × 48 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „Hajdukiewicz”

Dyplom ukończenia studiów krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych otrzymał w 1920 roku.

cena wywoławcza: 900 zł •

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

cena wywoławcza: 2 800 zł

Znany głównie jako portrecista, chociaż często także w swych pracach przedstawiał kwiaty.

estymacja: 1 300 – 2 000 zł

wystawach krajowych i zagranicznych.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Tworzył w oleju, pastelu i akwareli.
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46

47

Maria Klass Kazanowska

Maria Klass Kazanowska

(Kownatacha na Wołyniu 1857 –

(Kownatacha na Wołyniu 1857 –

Żytomierz 1898)

Żytomierz 1898)

Modlitwa

Autoportret

olej, płótno naklejone na tekturę,

ołówek, węgiel, papier, 39,5 × 30 cm

39,5 × 30,5 cm w świetle oprawy
Obraz po konserwacji.
Pochodzenie:
– Z kolekcji rodziny artystki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego
śmierci obrazy odziedziczył syn Odo.
Po II wojnie światowej obraz został
przywieziony z Wilna do Polski.

Malarka, żona artysty Władysława Kazanowskiego. Pierwsze nauki z malarstwa pobierała u Wojciecha Gersona w 1878 roku. Następnie kontynuowała edukację w Akademii
petersburskiej (l. 1881–1889). W 1884 r. została nagrodzona srebrnym medalem za
studium konia. Po zakończeniu nauk przebywała przez pewien czas wraz z mężem na
Wołyniu, następnie małżeństwo powróciło do Petersburga. Do Żytomierza przeniosła się na
pocz. 1898 roku. Klass-Kazanowska malowała głównie sceny rodzajowe oraz portrety. Jej
obrazy cechowały realistyczne ujęcie i wierność akademickiej formie. Były prezentowane
na wystawach w krakowskim TPSP, warszawskim TZSP, w Salonie Kulikowskiego oraz
w Monachium i Petersburgu. „Zbieranie buraków” było eksponowane w 1895 roku. Po
śmierci żony Władysław Kazanowski ufundował w 1901 r. konkurs jej imienia ze środków

w świetle passe-partout
opisany na odwrocie
Pochodzenie:
– Z kolekcji rodziny artystki.
Początkowo obraz w posiadaniu brata
artystki – Oktawiana Klasse. Po jego
śmierci obrazy odziedziczył syn Odo.
Po II wojnie światowej obraz został
przywieziony z Wilna do Polski.

cena wywoławcza: 4 800 zł

finansowych zebranych ze sprzedaży jej obrazów. Był on organizowany w TZSP co 2 lata

cena wywoławcza: 4 800 zł

estymacja: 6 000 – 10 000 zł

dla artystów młodego pokolenia na prace z dziedziny malarstwa i rysunku.

estymacja: 6 000 – 10 000 zł
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48
Rudolf Lehmann
(1819 Ottensen –1905 Bushey)

49

Włoski pastuszek,

Kazimierz Pochwalski

1856 r.

(1855 Kraków – 1940 tamże)

olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawek krawędzi: „Rud

Scena ogrodowa,

Lehmann Rom. 1856”
na odwrocie orzeczenie Kazimierza
Buczkowskiego z 1964 roku oraz notatka
z niemieckiej gazety o artyście

Malarz niemieckiego pochodzenia. Był synem malarza – Leo Lechmanna. Wraz ze starszym
bratem Henri Lehmannem studiował malarstwo w Paryżu w École des Beaux-arts, następnie
w Rzymie. Kształcił się również w pracowniach Petera von Corneliusa oraz Wilhelma von

1887 r.

olej, tektura, 26,5 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: „K. Pochwalski Błudniki
1887”

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w akademii
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również we Wiedniu
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej akademii. Malował

cena wywoławcza: 4 800 zł

Kaulbacha. W 1866 roku artysta przyjął brytyjskie obywatelstwo i osiadł w Londynie.

cena wywoławcza: 19 000 zł

sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Lehmann malował pejzaże, ale zasłynął przede wszystkim jako doskonały portrecista.

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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50

51

Józef Janowski

Piotr Stachiewicz

(ok. 1859 – po 1938)

Studium kobiety,

1912 r.

pastel, płótno naklejone na tekturę,
50 × 89 cm w świetle oprawy
sygnowany i datowany p. d.:
„J. Janowski /1912”

(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)
Rzeźbiarz, malarz i konserwator zabytków. Początkowo studiował malarstwo u Wojciecha
Gersona i Aleksandra Kamińskiego w Szkole Rysunkowej, a rzeźbę u Andrzeja Pruszyńskiego.
Kształcił się również w Monachium, Dreźnie, Wiedniu i Berlinie. W latach 1902–1905
piastował stanowisko kustosza gabinetu odlewów gipsowych na Uniwersytecie Warszawskim.
W czasie I wojny światowej prowadził własną pracownię rzeźbiarską w Rzymie. Po 1918 r.
powrócił do Warszawy. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w Towarzystwie Zachęty Sztuk

Odaliska z kolczykiem z perłą
pastel, papier, 44,5 × 59,5 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „P.STACHIEWICZ.”

Malarz oraz ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913,
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne,

cena wywoławcza: 7 000 zł

Pięknych, którego był członkiem. We wcześniejszym okresie pokazywał głównie rzeźby, aby

cena wywoławcza: 7 000 zł

rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których

estymacja: 8 500 – 10 000 zł

później skupić się wyłącznie na twórczości malarskiej.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

pozowała mu Zofia Paluchowa.
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52

53

Zygmunt Kaczówka

Zygmunt Kaczówka

(1915–1996)

(1915–1996)

Młyn

W górach

olej, płótno, 50 × 78 cm

olej, płótno, 50 × 78 cm

sygn. p. d.: „Z. Kaczówka”
Pochodzenie:
– zakup bezpośrednio od artysty

W swojej twórczości wykazywał zainteresowanie scenami historycznymi i batalistycznymi
odwołującymi się do polskiej literatury i malarstwa XIX wieku. Kaczówka malował też typowe
polskie pejzaże (w szczególności tatrzańskie), doskonale oddając specyfikę krajobrazu
w różnych porach roku. W jego dorobku odnajdziemy też sceny rodzajowe z życia cyganów

sygn. p. d.: „Z. Kaczówka”
Pochodzenie:
– zakup bezpośrednio od artysty

cena wywoławcza: 2 800 zł •

– tabory, ogniska oraz polowania z przedstawieniami koni martwe natury z kwiatami i sceny

cena wywoławcza: 2 800 zł •

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

rodzajowe z udziałem koni (zimowe przejażdżki, sceny z polowań).

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in.
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym

54

czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci

Irena Weiss-Aneri

55

(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Irena Weiss-Aneri

Samotne drzewo

(1888 Łódź – 1981 Kraków)

olej, tektura; 63 × 47 cm

Pejzaż

sygn. l. d.: ” aneri.”

wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych,
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena

na odwrocie owalny stempel Maga-

olej, tektura 32,2 × 48 cm

zynu Przyborów Malarskich Reginy

w świetle oprawy;

Aleksandrowicz.

sygn. l. d.: aneri

cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 2 800 zł •

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

estymacja: 3 500 – 4 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również

85

Ukończył liceum plastyczne w Bolkowie oraz technikum zdobnictwa ceramicznego
w Szczawnie-Zdroju. Następnie studiował na Wydziale Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej
równocześnie ucząc się śpiewu, m.in. u Gustawa Serafina. W 1960 roku otrzymał dyplom
inżyniera-mechanika. Jednak to śpiew operowy (tenor) zapewnił mu międzynarodową

56

57

Stanisław Janowski

olej, płyta, 20,5 × 37 cm
sygn. i dat. p. d.: „St.Janowski 1922”
na odwrocie etykieta z Desy Salonu nr 4
z 1969 roku

deskach teatrów i oper w Krakowie i Warszawie, a pod dekady zaczął występować za

Wiesław Ochman

(1866 Kraków – 1942 tamże)

Pejzaż

sławę. Debiutował na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu. W latach 60. występował na

(ur. 1937 Warszawa)
W latach 1882–1886 studiował w SSP w Krakowie w pracowniach J. Jabłońskiego,
F. Szynalewskiego oraz W. Łuszczkiewicza. Od roku 1887 kontynuował naukę w akademi
monachijskiej pod kierunkiem J.C. Hertericha oraz A. Liezen-Mayera. W 1912 r. został
profesorem Wolnej Akademii Sztuki we Lwowie. Pierwsza wystawa artysty miała miejsce
w TPSP w Krakowie, w 1886 r. Do ulubionych tematów malarza należały pejzaże, portrety,
a także sceny myśliwskie i rodzajowe. W czasie, gdy odbywał służbę w Legionach tworzył wiele

Jesienne kopki,

1984 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
13 × 18 cm
sygn. i dat. u dołu: „Wiesł Ochman 84”

granicą, m.in. w Berlinie, Paryżu, Chicago, Barcelonie, Rzymie czy Wiedniu. Przez piętnaście
sezonów śpiewał w nowojorskiej Metropolitan Opera, zyskując ogromną sławę. Od 1999
roku zaczął zajmować się również reżyserią. Malarstwo cały czas jednak pozostaje ważną
dziedziną twórczości Ochmana. Najczęściej w swoich zwykle niewielkich formatowo obrazach
przedstawia krajobrazy, tworzy również kompozycje z wyobraźni, maluje portrety. Eksponował
na wystawach, ekspozycje indywidualne artysty odbyły się np. w Stajniach Książęcych
w Pszczynie (2015) i w Nowym Domu Sztuki w Pałacu w Radziejowicach (2016). Za
swoją twórczość i działalność popularyzującą polską sztukę Wiesław Ochman otrzymał
wiele nagród, m.in. Nagrodę im. Witolda Hulewicza, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu

cena wywoławcza: 2 800 zł

rysunków oraz akwareli o tematyce wojskowej. Janowski był bratem malarki – Bronisławy

cena wywoławcza: 900 zł •

Odrodzenia Polski (2001), Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005) czy Nagrodę

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Rychter-Janowskiej oraz mężem Gabrieli Zapolskiej.

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Honorową Fundacji Kultury Polskiej (2009).
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59
Bronisław Jamontt
(1886 Dokudowo – 1957 Toruń)

Po deszczu,

1947 r.

58

tempera, tektura, 49 × 39 cm

Michał Stańko

sygn. i dat. l. d.: „BJamontt/1947”

(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Motyw z Olczy
olej, tektura, 33,5 × 42,5 cm
sygn. p. d.: „M.Stańko”
na odwrocie nalepka z opisem pracy

w świetle passe-partout

W okresie I wojny światowej walczył w szeregach Legionów. W ok. 1930 roku przyjechał do
Zakopanego. Tutaj brał udział z Januszem Kotarbińskim w tworzeniu polichromii w parafialnym kościele zakopiańskim. Przynależał do Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego,
pod pseudonimem Michała z Sosnowca. W 1939 roku jako ochotnik brał udział w kampanii
wrześniowej. W latach 1942–43 pracował nad polichromią w kościele w Koziegłowach
koło Częstochowy. Po zakończeniu wojny związał się ze śląski środowiskiem artystycznym,
jednak nie porzucił ukochanego Zakopanego. Bo to właśnie zakopiańskie krajobrazy Stańko

Wystawiany i opisywany:
– „Bronisław Jamontt, wystawa
jubileuszowa”, Związek Polskich Artystów
Plastyków w Toruniu, Dom Plastyków
Toruń, ul. Dzierżyńskiego 16 stycznia
1955, poz. 33

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej
szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze
do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem Barbizończyków
oraz Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się
z dorobkiem J. Stanisławskiego, którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych
pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa.
Pełną edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od
1928 roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, a jego
dorobek na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał
się gwaszem i temperą, po olej i pastel sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza
widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi na polu
plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za

cena wywoławcza: 3 200 zł •

najbardziej pokochał i z wielkim zamiłowaniem przelewał tę fascynację na swoje obrazy,

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

ukazując masywy tatrzańskich gór w różnych porach roku.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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60
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

61

Szkice – zestaw 4 rysunków

Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

tusz, długopis, papier,
wymiary poszczególnych arkuszy:
14,5 × 10,5 cm, 18 × 9 cm,
20,5 × 13,5 cm, 21 × 15,5 cm
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty.
– Kolekcja prywatna

Konie (para rysunków)
Studia malarskie odbył w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Dyplom
uzyskał w 1951 roku. Był wykładowcą, a następnie w latach 1969–1972 dziekanem wydziału
malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej twórczości Maciąg malował
pejzaże, sceny rodzajowe z przedstawieniem scen z polowań, sann, sceny batalistyczne
i historyczne. Ulubionym tematem artysty stały się konie. Swoje prace artysta prezentował
na wielu indywidualnych oraz zbiorowych wystawach, zarówno w Polsce, jak i za granicą

kredka, tusz, papier, 21 × 29,5 cm
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty.
– Kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 500 zł •

(w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Danii, Kanadzie i USA). Był również

cena wywoławcza: 500 zł •

estymacja: 700 – 1 000 zł

autorem projektów znaczków pocztowych oraz gobelinów. Zajmował się także ilustratorstwem.

estymacja: 700 – 1 000 zł
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62
Teodor Urtnowski

63

(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Teodor Urtnowski

Malbork
olej, płótno, 61 × 80 cm
sygn. l. d.: „T.URTNOWSKI”
na krośnie fragmentarycznie zachowana
niemiecka nalepka

(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)
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

Gdańsk
olej, płótno, 65,5 × 82 cm
sygn. p. d.: „T.URTNOWSKI”

cena wywoławcza: 4 200 zł •

przedstawiający widok Gdańska od strony Motławy, znajduje się w zbiorach Muzeum

cena wywoławcza: 9 000 zł •

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Narodowego w Gdańsku.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

92

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

AUKCJA J E SIE NNA

93

64

65

Rudolf Priebe

Rudolf Priebe

(1889–1956 Rudolfstadt)

(1889–1956 Rudolfstadt)

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

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

Łódź przed chatą
olej, płótno, 50,5 × 60 cm
sygn. p. d.: „Priebe”

cena wywoławcza: 1 900 zł •

mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej

cena wywoławcza: 1 900 zł •

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

i intensywnej kolorystyce.

estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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66
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Paczółtowice,

ok. 1908 r.

ołówek, papier, 15,5 × 19,2 cm
w świetle oprawy
u dołu napis ołówkiem: „Paczółtowice”
Wystawiany i reprodukowany:
– A. Konopacki, St. Krzysztofowicz-Kozakowska, „Stanisław Kamocki. 1875–1944. Katalog wystawy podróżnej”, z cyklu: „Spotkania ze
sztuką”, Łaziska Dolne 2009, kat. 123
cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 700 – 1 200 zł
Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu.
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego.
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola,
Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą
o równomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy,
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury.
Już wówczas artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.

67
Olgierd Bierwiaczonek
(1925–2002)

Konie w stajni
olej, płótno; 55 × 72 cm
sygn. p. d.: „O.Bierwiaczonek”

68

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Eugeniusz Geppert

Okres II wojny światowej spędził na ziemiach Wileńszczyzny. W 1944 roku został powołany do II Armii Ludowego Wojska Polskiego. Już po
zakończeniu wojny, w latach 1946–1952 pełnił zawodową służbę wojskową. W tym samy czasie pobierał nauki w Państwowym Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Przemyślu. Po zdaniu matury w 1951 roku rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Katowicach, a następnie przeniósł się do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie dyplom obronił w pracowni profesora
Eugeniusza Eibischa w 1956 roku. Po studiach zamieszkał na Śląsku w Mikołowie. Dostał posadę nauczyciela rysunku i wychowania plastycznego
w Katowicach. Bierwiaczonek był związany ze śląskim środowiskiem plastyków. W latach 1967–1972 był, m.in. prezesem Zarządu Okręgu
ZPAP w Katowicach. Swoje prace prezentował wraz z Grupą Malarzy Realistów. W 1974 roku porzucił nauczanie i całkowicie poświęcił się
własnej twórczości. W 1984 został członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jego obrazy należą do zbiorów zarówno prywatnych,

(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Jeździec,

1964 r.

akwarela, papier, 47 × 35,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „Eugeniusz Geppert
1964”

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 20.
przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym
(w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie.
Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu,
gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl

jak i muzealnych. Jego prace są między innymi w Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Górnośląskiego

cena wywoławcza: 4 200 zł •

malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni,

w Bytomiu, Muzeum Śląskiego Muzeum Historii Katowic w Katowicach, a także we florenckiej Galerii Uffizi.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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70
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

69

Studium szkieletu ludzkiego

Antoni Uniechowski

ołówek, papier, 30,5 × 19 cm

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

w świetle passe-partout

Spotkanie na mostku
tusz, papier, 19 × 20,5 cm
sygn. p. d.: „AU”

Proweniencja:
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

– Kolekcja rodziny artysty.
– Kolekcja prywatna.

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.

cena wywoławcza: 900 zł •

Prusa oraz Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem,

cena wywoławcza: 4 000 zł

Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską.

estymacja: 5 500 – 6 000 zł

się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle
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71

72

Antoni Uniechowski

Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Pałac Staszica w Warszawie

Belweder w Warszawie

tusz, akwarela, papier, 12 × 14,5 cm

tusz, akwarela, papier, 9,5 × 14 cm

w świetle passe-partout

passe-partout

sygn. p.d.: „AU”

sygn. p.d.: „AU”

cena wywoławcza: 900 zł •

cena wywoławcza: 900 zł •

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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74
Henryk Krych
(1905–1980)

73

Nad morzem

Wiktor Korecki

olej, płótno, 50 × 61 cm

(1890 Kamieniec Podolski –

na odwrocie na krośnie malarskim napis:

1980 Milanówek k. Warszawy)

„NAD MORZEM”

Zimowy pejzaż

Pochodzenie:

W latach 1920-1925 studiował w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w Warszawie. Był autorem m.in. niektórych polichromii Starego Miasta w Warszawie. Od 1950 r.
był Członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawy indywidualne: 1938 TZSP,

olej, płótno, 54 × 71 cm

– Kolekcja rodziny artysty

sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”

– Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 7 500 zł •

cena wywoławcza: 900 zł •

m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie. W swojej twórczości interesował się głównie

estymacja: 8 500 – 10 000 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

pejzażem oraz martwą naturą.
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1948 Galeria Miejska Łódź, 1960 Kordegarda, 1969 Jacques Baruch Gallery Chicago.
Wystawy zbiorowe: 1961 Grabowski Gallery Londyn, 1965 Zachęta. Jego prace znajdują się

103

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

75
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Nad brzegiem
olej, płótno, 58 × 79 cm
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”

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

76

Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł

Eugeniusz Dzierzencki

w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 1956 r.

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

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

Pejzaż z południa
olej, tektura, 21 × 16 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Dzierzencki”

cena wywoławcza: 8 500 zł •

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

cena wywoławcza: 4 800 zł •

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

w zróżnicowanej aurze.

estymacja: 6 000 – 10 000 zł
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79

80

Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Okręt „Gdańsk” rusza w drogę
olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. ołówkiem p. d.: „LMISKY”
opisany na odwrocie: „Okręt „Gdańsk”
rusza w drogę”

Studia malarskie odbył w latach 1902–1910 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,

Eugeniusz Dzierzencki

w pracowniach najwybitniejszych polskich artystów: Floriana Cynka, Józefa Mehoffera,

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Był również uczniem Jana Stanisławskiego.
Naukę uzupełniał w Dreźnie, Paryżu, Lipsku i Berlinie. Od 1907 roku był nauczycielem
rysunku w krakowskiej I Szkole Realnej, w późniejszych latach pełnił funkcję inspektora
nauki i rysunku w szkołach średnich na terenie Galicji. Misky przynależał do Cechu Artystów
Plastyków Jednoróg w okresie 1927–1930. Twórczość artysty to przede wszystkim pejzaże
marynistyczne oraz widoki wsi, miast. Sięgał także po motywy scen rodzajowych, martwych

Łodzie na morzu
olej, płyta, 24 × 33,5 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „E. Dzierzencki”

cena wywoławcza: 2 800 zł

natur, portrety i akty. W swoich pracach wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli.

cena wywoławcza: 3 000 zł •

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Uprawiał również grafikę.

estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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81
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

82

Zima

Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

olej, płótno, 50,5 × 70 cm
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”

Kamień,

Pochodzenie:

akwarela, papier, 46,5 × 72,5 cm

–Z
 akup z pracowni artysty w roku

w świetle passe-partout

1982/3.

1974 r.

sygn., dat. i opisany l. d.: „H. Baranowski/

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG.
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował

– Kolekcja prywatna.

Kamień 1974”

cena wywoławcza: 3 800 zł •

cena wywoławcza: 4 800 zł •

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

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące
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83
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Przy brzegu
akwarela, papier, 44,5 × 57,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Mokwa”

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

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

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.
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Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent

84
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

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

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

cena wywoławcza: 13 000 zł •

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

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

zniszczeniu w 1939 roku.

112

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

85
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Hel
technika mieszana, papier, 20 × 25 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Suchanek/Hel’
Pochodzenie:
–O
 d momentu zakupu od artysty
(około 1950 roku) w kolekcji rodzinnej,
Gdańsk

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

86

prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich,

Antoni Suchanek

a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

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,

Port jachtowy w Gdyni
olej, tektura, 25 × 35 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Suchanek/(…)”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz

cena wywoławcza: 4 400 zł •

estymacja: 4 000 – 7 000 zł

Panorama Gdyni).

estymacja: 6 000 – 9 000 zł
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Henryk Baranowski

Antoni Suchanek

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Polne kwiaty,

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

1992 r.

Cynie

olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: „H.Baranowski”

olej, tektura, 42,5 × 33,5 cm

na odwrocie nalepka autorska

w świetle passe-partout

z opisem pracy

sygn. p. d.: „Suchanek”

cena wywoławcza: 7 500 zł •

cena wywoławcza: 3 800 zł •

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

estymacja: 5 000 – 9 000 zł
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Andrzej Malinowski

Henryk Baranowski

(1885 Czempin – 1932 Poznań)

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Gdynia. Widok na zbocze
(z gór Orłowa)

Gdynia

technika mieszana, tektura, 21 × 33 cm

sygn. i opisany l. d.: „H.Baranowski/

w świetle oprawy
sygn. l. d.: „And. Malinowski”
na odwrocie autorska nalepka z tytułem
pracy

olej, płótno, 40 × 50 cm

Uczył się malarstwa w Poznaniu u P. Kubowicza. Jako członek poznańskiego Stowarzyszenia
Artystów brał udział w jego wystawach w latach 1924–25, 1927 oraz 1930–1931. Wraz
z P. Kubowiczem i A. Juszczakiem zorganizował wystawę „Polskie morze w 100 obrazach”,
którą pokazywano na Wybrzeżu w latach 1926–28. Malował krajobrazy, często miniaturowe,

GDYNIA”
na odwrocie napis: HENRYK BARANOWSKI/GDYNIA, na krośnie autorska pieczęć
z opisem obrazu

cena wywoławcza: 2 800 zł

znad morza oraz okolic Wielkopolski, jak również martwe natury i kwiaty. Jego prace znajdują

cena wywoławcza: 5 500 zł •

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

się m. in. w Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

118

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

AUKCJA J E SIE NNA

119

92

91

Władysław Serafin

Władysław Serafin

(1905–1988)

(1905–1988)

Widok na budynki Parlamentu
w Londynie, 1956 r.

W porcie II, 1967 r.
akwarela, pastel, papier żeberkowy
jasnokremowy naklejony na tekturę,
48,5 × 62,8 cm
sygn. i dat. p. d.: „W Serafin 1967”

Uczył się malarstwa w Poznaniu u P. Kubowicza. Jako członek poznańskiego Stowarzyszenia
Artystów brał udział w jego wystawach w latach 1924–25, 1927 oraz 1930–1931. Wraz
z P. Kubowiczem i A. Juszczakiem zorganizował wystawę „Polskie morze w 100 obrazach”,
którą pokazywano na Wybrzeżu w latach 1926–28. Malował krajobrazy, często miniaturowe,

pastel, papier; 46,5 × 61,5 cm
w świetle oprawy
sygn. opis. i dat. l. d.: „W Serafin/Londyn
1956”

cena wywoławcza: 900 zł •

znad morza oraz okolic Wielkopolski, jak również martwe natury i kwiaty. Jego prace znajdują

cena wywoławcza: 900 zł •

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

się m. in. w Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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93
Rafał Olbiński

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

(ur. 1943 Kielce)

1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku

Elle n’etait pas très effrayée,
2016 r.
ołówek, papier, 35 × 27 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „Olbiński 2016”

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

cena wywoławcza: 8 500 zł •

do przedstawienia Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Don Giovanni,

2002 r.

ołówek, papier, 25,5 × 20,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Olbiński”
opisany u góry: „DON GIOVANNI”
Jest to szkic do plakatu opery „Don
Giovanni” realizowanej w 2002 w Operze
w Philadelphii. Już wcześniej Olbiński
robił plakaty operowe, ale ten spektakl
był pierwszym do którego zrobił też
scenografię.
cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
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Swój pierwszy obraz olejny namalował w wieku 7 lat, przedstawiał on szarą smutną ulicę
i domy z pustymi oczodołami okien. Wkrótce zaczął zbierać wyróżnienia w konkursach
plastycznych. W swoim dorobku ma wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. W 1965
roku został przyjęty na Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie oryginalny charakter
jego sztuki został w pewnym sensie dookreślony: figuracja klasyczna z typowymi dla autora
deformacjami brył i przedmiotów oraz tendencją do budowania własnej konstrukcji ana-
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Włodzimierz Szpinger
(ur. 1942)

Rodzina trolli
ołówek, papier, 33 × 26 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „WSzpinger”

tomicznej ciała. Malarstwo Szpingera jest erudycyjnym popisem podpartym doskonałym
warsztatem, wycyzelowane pod względem formalnym, o czym zaświadczają kompozycje
misternej konstrukcji i techniki jak u dawnych mistrzów. Od swoich protoplastów Szpinger
przejął ich olśniewający warsztat i solidność wykonania, precyzję i kunszt. Oprócz fascynacji
sztuką flamandzką i holenderską w malarstwie Włodzimierza Szpingera można odnaleźć echa
mrocznych skandynawskich legend i mitów, ale także zauroczenie słonecznym pejzażem
i jasnymi barwami południa Europy oraz całą kulturą śródziemnomorską. W jego twórczości
jest płomienny mistycyzm średniowiecza, a zarazem renesansowa radość i zachwyt nad
pięknem świata. Wyszukiwanie tych powinowactw – także autorskich odwołań, głównie do
Hieronymusa Boscha, Breughlów, Dürera czy Memlinga – to ulubione zajęcie recenzentów
sztuki Szpingera. Prace artysty były pokazywane w wielu muzeach i galeriach sztuki – m.in.

cena wywoławcza: 4 600 zł •

w paryskim Centre Pompidou, w Rotterdamie, Dortmundzie, Bielefeld, Dusseldorfie, Gdańsku

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

czy Warszawie.
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza).
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Babel
technika mieszana, papier, 29 × 20 cm
w świetle passe-partout
sygn. i opisany l. d.: „BABEL”/T.Sętowski

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

97

obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Obrazy prezentuje również

Tomasz Sętowski

w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

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

Temple of faces,

2013 r.

akwarela, tusz, papier, 30,5 × 23 cm
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany l. g.: „Temple of
faces” T. Sętowski Krzeczów 2013”

cena wywoławcza: 7 000 zł •

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

cena wywoławcza: 7 000 zł •

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

turystyczną Częstochowy.

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

128

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

AUKCJA J E SIE NNA

129

„Tafla wody rzecznej w nieustannym ruchu jest materią niepodobną do żadnej innej materii
świata. Z dala od dosłowności, obserwując i malując, w milczącym skupieniu staram się
zgłębić istotę tego żywiołu; koloru, światła, nastroju, charakteru i cech struktury niezwykłego poruszenia tafli płynącej wody. Jest skrzyżowaniem nici czasu z człowiekiem, gdy
przekracza jej nurt z jednego brzegu na drugi. Piony odbić w wodzie dzikich zarośli i nieba
przekreśla idealnie pozioma kreska nazywająca ruch jej materii, tworząc symbolicznie oś
świata. Spokojnie pulsujące żywe lustro rzecznej wody odbija i przygląda się temu, co na
zewnątrz, ukazuje urodę i tajemnicę własnej głębi. Słowa, nawet ciekawe, celne, prawdziwe,
są stratą dla mojego malarstwa i dla mnie; wydająsię bezużyteczne. Staram się czerpać
z milczenia – szukać rownowagi, ciszy, spokoju, bezwzględnej przejrzystości, czystości
przekazu. Uwolnić się od samego siebie, od stresu, od niedobrego napięcia z poczuciem
niewiedzy, jak namalować Rzekę, jak tego dokonać. Z nadzieją, że namalowanie małej
historii jednej skromnej kreski nazywającej płynącą wodę rzeki może dać mi na to szansę,
rzeka i malarstwo podpowie trafną formę”.
Stanisław Baj, Nad morzem mgieł, Stanisław Baj, Rafał Borcz [kat. wystawy],
red. katalogu D.Pałys, BWA Bydgoszcz 2021, s. 7.

Studiował malarstwo latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom

98
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka
olej, płótno naklejone na tekturę,
23 × 33,5 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.:”Baj”

z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest
profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą
malarstwa dla studentów od II do V roku. Autor ponad 90 wystaw indywidualnych w kraju
i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują
się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach w kraju i za granicą. Artysta wystawia
głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi
i naturą. Od lat 80. XX wieku jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz malarstwo
portretowe. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety
matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po
abstrakcyjne. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych historyków sztuki,
znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą, ale

cena wywoławcza: 8 000 zł •

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

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pozostaje mu wierny.
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99
Franciszek Starowieyski

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, pieczętującej się herbem Biberstein. Studiował malarstwo

(1930 Bratkówka k. Krosna –

w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa i Adama Marczyń-

2009 Warszawa)

skiego (1949–52), a następnie w ASP w Warszawie w pracowni Michała Byliny, gdzie

Franciszek Starowieyski

uzyskał dyplom w 1955 roku. Grafik, malarz i scenograf, autor licznych plakatów teatralnych

(1930 Bratkówka k. Krosna –

i filmowych; kolekcjoner, miłośnik baroku, erudyta. Był jedną z najbardziej wyrazistych postaci

2009 Warszawa)

Szkic do Porwania Europy
pastel, papier, 41 × 29 cm
w świetle passe-partout
na odwrocie pieczęć „Z rysunków
Franciszka Starowieyskiego” oraz podpis:
„potwierdzam autentyczność |T.Starowieyska |Warszawa 2.9.2013”

polskiej sztuki współczesnej, a jednocześnie artystą osobnym, nieprzynależącym do żadnej
grupy artystycznej. Pomysłodawca i realizator spektakli Teatru Rysowania, w czasie, których
na oczach publiczności powstawały wielkoformatowe kompozycje. Wypracował swój własny
surrealistyczno – groteskowy język wypowiedzi artystycznej, charakteryzujący się barokową
wybujałością form, bogatą symboliką, niezwykłym rozmachem i zmysłowością. W swojej
twórczości pragnął mówić o sekretnych dążeniach człowieka, jego tajemnych marzeniach,
a określał ją mianem eternofugizmu – ucieczki ku wieczności. Zafascynowany epoką baroku

100

Akty,

1989 r.

pastel, papier, 27,5 × 34 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem i dat. pośr.:
„FBS 1689”

cena wywoławcza: 4 600 zł •

datował swoje prace 300 lat wstecz. Był pierwszym Polakiem, który miał indywidualną

cena wywoławcza: 6 500 zł •

estymacja: 5 500 – 9 000 zł

wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1985 roku.

estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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102
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Huśtawka,

1986 r.

akwaforta, papier, 42,5 × 32 cm (kompozycja), 52 × 40 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec
Gdańsk 1986”,
l. d. opisana: „Huśtawka”,
śr. d.: „akwaforta-sztych aut.”
cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

103
Ryszard Stryjec

101

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy-1997 Gdańsk)

Scena symboliczna
tusz, papier, 27 × 25,5
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: „R.S. LIPIEC 1995”

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

1998 r.

akwaforta, papier, 45 × 33 cm

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

w świetle passe-partout

w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: „Ryszard Stryjec

w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach

Gdańsk 1995”,

Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę

l. d. opisana: „Szachy”,

studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”.

śr. d.: „akwaforta-sztych stan VII.”

Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze

cena wywoławcza: 5 000 zł •

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

cena wywoławcza: 2 600 zł •

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

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

estymacja: 3 500 – 5 000 zł
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104
Bronisław Wojciech Linke
(1906–1962)

Feudalizm,

1948 r.

tusz, papier, 30 × 23,5
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „BWLinke 1948”
Reprodukowany:
– „Polska karykatura portretowa: antologia
od początków do współczesności”, Ferdynand B. Ruszczyc, Jacek Urbański,
Warszawa: „Alfa-Wero” 1994, s. 193

Kształcił się w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pod okiem Henryka
Uziembły (l. 1924–1926) i następnie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem

105

Tadeusza Pruszkowskiego i Mieczysława Kotarbińskiego (l. 1926–1931). Należał do Loży

Bronisław Wojciech Linke

Wolnomalarskiej – ugrupowania artystycznego utworzonego w 1932 r. przez absolwentów

(1906–1962)

pracowni Pruszkowskiego w SSP, którego zainteresowania skupiały się wokół zagadnień
kolorystycznych. Jego prace były prezentowane w Instytucie Propagandy Sztuki, Muzeum
Narodowym w Warszawie, w Arsenale oraz na wystawach czasopisma „Szpilki”. Twórczość
Linke skupiała się przede wszystkim na agitacyjnej, społecznej funkcji sztuki, niejednokrotnie
przy zastosowaniu surrealistycznych, antropomorficznych formuł. Artysta zajmował się
również wykonywaniem ilustracji do czasopism („Trybuna Wolności”, „Polityka”, „Czarno na

Rysunek satryryczny
tusz, papier, 39,5 × 28,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l.d.: „BWLinke 1953”

cena wywoławcza: 7 500 zł •

białym”) i książek (K. Truchnowski „Zmowa demiurgów”). Ponadto projektował scenografie

cena wywoławcza: 7 000 zł •

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

i ekslibrisy.

estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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Jeden z najciekawszych i najlepiej zapowiadających się artystów młodego pokolenia. Swoją
wszechstronność ukazuje zajmując się jednocześnie malarstwem, grafiką warsztatową
i rzeźbą. Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krakowie. Głównym motywem w jego
twórczości są figury ludzkie, przekształcone i technicznie zsyntezowane. Łączy organiczność
kształtów z architektoniczno-rzeźbiarską formą dodając im ładunku emocjonalnego i intymnej
bliskości wykonywanych czynności. Swoje figury często ukazuje w silnym związku z fauną
i florą, a odczucie ich więzi potęguje umieszczenie ich na płaskiej jednobarwnej powierzchni
z lekko zarysowanym kubikiem niewielkiego wnętrza. Bogusław Deptuła trafnie podsumowuje
jego twórczość w krótkim słowach „Rzeźbiąc maluje, malując rzeźbi...”. Jego prace znajdują
się w wielu Polskich i zagranicznych kolekcjach. Wybrane wystawy: 2020 – wystawa
zbiorowa „Laboratorium Rzeźby” Centrum Praskie Koneser, Warszawa; 2019 – wystawa
indywidualna „Geometria biologiczna”, Salon BoConcept, Gdańsk; 2019 – wystawa indywidualna „Geometria biologiczna”, Centrum Praskie Koneser, Galeria ToTuart, Warszawa;
2019 – targi sztuki „Warszawskie targi sztuki”, Artinfo.pl, Warszawa; 2019 – międzynarodowe
targi sztuki „Stockholm Art Fair”, Sztokholm, Szwecja; 2019 – międzynarodowe targi sztuki

106
Adam Bakalarz
(ur. 1989)

K27,

2018 r.

akryl, płótno 140 × 100 cm
opisany na odwrocie:
„A. Bakalarz/2018/”K27”’

„Affordable Art Fair”, Londyn, Wielka Brytania; 2019 – wystawa zbiorowa „Sztuka teraz”,
Muzeum Narodowe w Krakowie (Gmach główny), Kraków; 2018 – wystawa indywidualna
„Między farbą a strukturą”, Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot; 2018 – wystawa zbiorowa „Sztuka
teraz”, Muzeum Narodowe w Krakowie (Kamienica Szołayskich), Kraków; 2017 – wystawa
zbiorowa „Art Boca Raton”, Boca Raton (USA); 2017 – wystawa zbiorowa „Dyplomy”,
Fabryka Telpod, Kraków; 2017 – wystawa zbiorowa „MOTION”, Galeria Grüning, Kraków;
2016 – międzynarodowe targi sztuki „Contemporary Art Fair”, Hotel PULSE, Miami (USA);
2016 – międzynarodowe targi sztuki „ART MIAMI CONTEXT”, Miami (USA); 2016 –
wystawa zbiorowa, Bal Fundacji TVN, Warszawa; 2016 – międzynarodowe targi sztuki „Art
Connection”, Fort Lauderdale, Floryda (USA); 2016 – wystawa zbiorowa, Kancelaria PATH
Warszawa; 2016 – międzynarodowe targi sztuki “CONTEXT ART. NEW YORK” [wyróżnienie

cena wywoławcza: 22 000 zł •

„Work of the Day”], Miami (USA); 2016 – wystawa zbiorowa „Grafika Roku”, Galeria

estymacja: 30 000 – 50 000 zł

Messier42, Kraków; 2016 – wystawa zbiorowa „Endorfina”, Galeria Grüning, Kraków”
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107

Czesław Tumielewicz

Czesław Tumielewicz
(ur. 1942 Lida)

(ur. 1942 Lida)

Gdańsk – Kościół Św. Katarzyny,

Gdańsk – Kościół Św. Katarzyny,

2020 r.

akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: „Tumiel 20”
opisany na odwrocie: „CZESŁAW
TUMIELEWICZ/2020/GDAŃSK, Kościół
św. Katarzyny/73 × 92”

lata 2020–2021
W 1968 ukończył Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej; w tym samym czasie
uczył się malarstwa pod kierunkiem A. Gerzbaka i W. Lama. Ukończył poznańską PWSSP,
gdzie studiował grafikę pod kierunkiem L. Mianowskiego. Jest wykładowcą na gdańskiej
PWSSP. Jego prace wystawiane były, między innymi: w KMPiK w Bydgoszczy (1965),
w BWA, w Zakopanem (1973), W Galerii Fundacji Kościuszkowskiej, w Nowym Jorku

akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: „Tumiel 20”
opisany na odwrocie: „CZESŁAW TUMIELEWICZ/2020–2021/GDAŃSK, Kościół
św. Katarzyny/73 × 92”

cena wywoławcza: 5 000 zł

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

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

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

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

140

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

AUKCJA J E SIE NNA

141

109
Andrzej Umiastowski
(ur. 1956 Sopot)

Orka
olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. l. d.: „A.UMIASTOWSKI ‘5”

Ukończył malarstwo w PWSSP w Gdańsku uzyskując dyplom w pracowni prof. J.Zabłockiego
w 1984 r. W centrum jego obrazów jest zawsze człowiek; śmieszny, ale tylko z wierzchu.
Choć postacie są przerysowane Andrzej Umiastowski maluje je z niezwykłym talentem

cena wywoławcza: 16 000 zł •

ukazywania ludzi i czułością. Jego malarstwo eksponowane w kilkunastu krajach na kilku

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

kontynentach cenione jest za humanistyczne spojrzenie na człowieka.
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Borys Michalik
(1969 Częstochowa – 2018 tamże)

110

Pociąg

Aleksander Kwiatkowski

pastel, papier, 49 × 68,5 cm

(1919–?)

w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Borys Michalik”

Martwa natura
olej, płótno, 69,5 × 99 cm
sygn. l. d.: „A.KWIATKOWSKI”

Ukończył PWSSP w Gdańsku w roku 1954. Wystawiał m.in. na: Ogólnopolskiej Wystawie
Plastyki w Warszawie (1954), Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego (1962),
Wystawie XV-lecia w Muzeum Narodowym w Warszawie (1961) oraz w Ogólnopolskiej

Pochodzenie:
– zakup od artysty

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość

cena wywoławcza: 900 zł •

Wystawie Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w Sopocie (1959). Obrazy artysty znajdują

cena wywoławcza: 4 200 zł •

ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

się w muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

prywatnych w kraju i zagranicą.
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112
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Sessa Aurunca – Via MArcone,
1967 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: „W. Zakrzewski 1967”
na odwrocie na płótnie: „W. ZAKRZEWSKI
|1967 [...]/65 |SESSA AURUNCA |VIA
MARCONE |81 × 60”

Uczył się w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie. Przed wojną więziony za
działalność komunistyczną, od 1944 roku kierował założoną przez siebie pracownią plakatów
frontowych w Ludowym Wojsku Polskim. Pracował krótko w Państwowym Instytucie Sztuki
w Warszawie i wykładał w latach 1950–1952 w warszawskiej ASP. W drugiej połowie lat
50., wówczas jako jeden z pierwszych polskich malarzy po wojnie, wyjechał do Paryża
i wystawił tam swoje prace. Były to pejzaże nawiązujące do płócien impresjonistów, utrzymane
w stonowanej kolorystyce. W późniejszym okresie twórczości koncentrował się wyłącznie na

cena wywoławcza: 18 000 zł •

przyrodzie i architekturze, często grubo nakładał farbę, której smugi układały się w zawiłe

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

sploty.
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113
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Paryż. Tuileries,

1973 r.

olej, płótno, 46 × 61,3 cm
sygn. i dat. wzdłuż dolnej krawędzi:
„W Zakrzewski 1973”
na odwrocie na płótnie: „W. ZAKRZEWSKI
|PARIS 1973 |TUILLERIES [!] |46 × 61”
cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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114
Jacek Mieliwodzki

W latach 1963-1967 prezentował swoją twórczość na murach warszawskiego Barbakanu.

(ur. 1942 r.)

W roku 1968 przeprowadził się do Szwecji, gdzie w 1970 r. zorganizował swoją pierwszą,

Skrzypek,

1969 r.

olej, płótno, metal, asamblaż,
141 × 230 cm
sygn. i dat. p. d.: „Jacek 69”

dużą, indywidualną wystawę w Muzeum Sztuki w Ystad. Od tego czasu wielokrotnie wystawiał, głównie grupowo, ale także indywidualnie. Należy do Gildii artystów Plastyków we
wschodniej Skanii – ÖSKG. W Ystad prowadzi swoją prywatną galerię „Atria”. Początkowo
e swojej twórczości Obrazy olejne początkowo eksperymentował łącząc malarstwo olejne
z innymi tworzywami np. metalem. W latach 70. i 80. tworzył w duchu surrealistycznym.
Późniejsze prace zaczęły stopniowo ewoluować, z początkowo spokojnych, nastrojowych

cena wywoławcza: 25 000 zł •

pejzaży i martwych natur w latach 90. aż po dzieła zmierzające coraz bardziej w stronę

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

abstrakcji.
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116

Alicja Kappa

Alicja Kappa

(ur. 1973 r. Gorzów Wielkopolski)

Zapach lata,

2016 r.

olej, akryl, szlagmetal, płótno,
120 × 120 cm
sygn. p. d.: „A. Kappa 2016 r.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Geperta we Wrocławiu (dyplom
– 2000 r.). Malarstwo studiowała w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego. Ważniejsze wystawy: Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna „BARWY MORZA”,
Gdynia 2014 r.; Finalistka Międzynarodowego konkursu ArtSland 2,3 i 5 rundy, USA,
2014r.; Prix de Peinture de L’Ebouillanté 2014, 2013r. Paryż; Art Brownie ZOO, Toronto,
2013r.; Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, 2014r.; Konkurs malarstwa „Ogrody
2013”, BWA Zamek Książ Wałbrzych; II Międzynarodowy Konkurs Malarski, Przestrzeń

(ur. 1973 r. Gorzów Wielkopolski)

Zatrzymane w czasie,

2016 r.

olej, akryl, szlag metal, płótno,
120 × 120 cm
opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Publiczna – Konteksty, Galeria Profil CK Zamek, Poznań; Triennale malarstwa młodych,

cena wywoławcza: 3 000 zł •

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

wystawa finalistów konkursu, Częstochowa.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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119
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Tektonik
giclée, papier, 20 × 18 cm
w świetle passe-partout

117

sygn. i dat. na płycie: „YERKA 05”
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz l. d.

Zdzisław Beksiński

ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „TEKTONIK”

(1929–2005)

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

AF76
inkografia, papier; 25 × 30 cm (wymiar
zadruku), 33 × 45 cm (wymiar arkusza);
sygn. p. d.: ”Jserafin” numer. l. d.:
”8/100” oraz pieczęć drukiem tłoczonym
śr. d.: „Muzeum Historyczne w Sanoku/
Galeria Zdzisława Beksińskiego”.
Do obrazu dołączony certyfikat autentyczności inkografii obrazu o tytule AF76 ze
zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku
(wyłącznego posiadacza praw autorskich
do dzieł Zdzisława Beksińskiego). Praca
autoryzowana przez Jarosława Serafina
– Dyrektora Muzeum Historycznego
w Sanoku

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 głownie
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.

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 300 – 1 700 zł

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

Jacek Yerka

(ur. 1952 Toruń)

(ur. 1952 Toruń)

Serwis drogowy
giclée, papier, 19 × 22 cm

Tęcza
giclée, papier, 19 × 22 cm w świetle

w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz
l. d. ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „SERWIS
DROGOWY”

sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka” oraz l. d.
ołówkiem: „E.A” oraz śr.: „TĘCZA”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
154

passe-partout
sygn. i dat. na płycie: „YERKA 02”
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cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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121
Eugeniusz Tukan-Wolski
(1928–2014)

Pejzaże, postać, kościół (zestaw
6. prac)
kredki, papier, wymiary arkuszy (łącznie
6 sztuk): 6 × 10,5 cm, 6,5 × 8 cm,
7,5 × 6,5 cm, 7 × 5,5 cm, 4, 5 × 5 cm,
5,5 × 4 cm
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty.
– Kolekcja prywatna.

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza Łakomskiego.

122

Dyplom uzyskał w 1957 roku. Związany był z Grupą „Nowa Improwizacja”. Największy

Eugeniusz Tukan-Wolski

okres świetności swojej sztuki Tukan przeżywał w latach 80. ubiegłego stulecia. Wówczas

(1928–2014)

miał szereg wystaw w kraju (w Warszawie, Krakowie, Łodzi) oraz za granicą, najważniejsze:
w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork 1987 – 88), Niemczech (Norymberga, Kilonia – 1984).
Jak pisze Marek Sołtysik, w artykule po śmierci artysty: „’Tukany’ były bezkompromisowe,
malowane zupełnie inaczej niż realistyczne, bardziej lub mniej zgrabne ‘krajowidoki’ pędzla
artystów malujących z myślą o szybkiej sprzedaży… Miały chropowatą fakturę. Uwaga

W kapeluszu
kredki, tusz, papier, 19 × 10 cm
u dołu napis: „Łukasz 20”

cena wywoławcza: 500 zł •

malarza zwrócona z pozoru głównie na formę. Eugeniusz Tukan-Wolski, pomijał lub wartkim

cena wywoławcza: 300 zł •

estymacja: 700 – 1 000 zł

zwodem pędzla tylko zaznaczał szczególiki zabytkowej architektury przedstawionej”

estymacja: 500 – 800 zł
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124
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty
litografia barwna, papier, 58 × 45 cm
(zadruk), 60 × 47 cm
w świetle passe-partout,
sygn. na kamieniu l. g.: „Kisling”
w l.d.: ołówkiem: „H.C/25 „O” w p.d.
pieczęć: „ATELIER KISLING” i odręczny
podpis: „Jean Kisling”
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

125

123

Mojżesz Kisling

Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w berecie

Ofelia

litografia barwna, papier, 59,5 × 44,5 cm

litografia barwna, papier,

(kompozycja), 69 × 49 cm

59,5 × 44,9 cm (zadruk),

w świetle passe-partout,

75,8 × 55,6 cm (arkusz)

sygn. na kamieniu l. g.: „Kisling/

sygn. na kamieniu p. g.: „Kisling”

Sanary/1948”

w l.d.: ołówkiem: „101/150”, w p.d.

w l.d.: ołówkiem: „11/150”, w p.d.

pieczęć: „ATELIER KISLING” i odręczny

pieczęć: „ATELIER KISLING” i odręczny

podpis: „Jean Kisling”

podpis: „Jean Kisling”

cena wywoławcza: 2 200 zł

cena wywoławcza: 2 200 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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126
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin
olej, płótno, 130 × 74 cm

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

cena wywoławcza: 12 000 zł •

Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Polskiego w Warszawie.
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„Kiedy zaczynam odczuwać potrzebę tworzenia,
rzeźby pojawiają się we mnie same, ja zaś staje
się narzędziem czy, inaczej mówiąc, medium, za
którego pośrednictwem nabierają one kształtu,
stają się realnym bytem.”
Igor Mitoraj, w: A.Żuber, Igor Mitoraj.
Nostalgia za utraconym rajem

127
Igor Mitoraj

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki wspołczesnej. Studiował malarstwo w ASP

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

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

Le Grepol
brąz patynowany, 27 cm
sygn. p.d.: „MITORAJ:
z tylu odcisk: „136/250”

do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo
na rzecz rzeźby. Tworzył głownie w kamieniu i brązie. Głownym tematem prac rzeźbiarskich
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej tworczości artysta nawiązywał do kanonow sztuki
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosow. W akademickich formach Mitoraj
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsow i twarzy, często dodając motywy
bandaży. Tworczość artysty to swoisty dialog między antykiem a wspołczesnością. Jego

cena wywoławcza: 38 000 zł •

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Zjednoczonych.

162

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

129

128

Igor Mitoraj

Jean Lambert-Rucki

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

(1888 Kraków – 1967 Paryż)

Pancerz

Krzyż

brąz, kamień, wys. 13 cm

brąz, drewno palisandrowe,

sygn. p. d.: „MITORAJ”

wym. całkowity: 28 × 19,5 cm

Do rzeźby dołączony certyfikat, wystawio-

wys. rzeźby: 18 cm

ny przez Art-Objet w Paryżu z 15 XI 1986

sygn. z boku: „Lambert-Rucki”

określający nakład 1500 egzemplarzy.

cena wywoławcza: 4 000 zł •

cena wywoławcza: 4 800 zł •

estymacja: 5 000 – 7 000 zł

estymacja: 5 500 – 7 000 zł
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Artysta w swojej pracowni.

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

130

by nabrał kształtów o doskonałych proporcjach i wyważeniu bryły. Potrafi operować fakturą

Jerzy Lewandowski
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Pocałunek,

1989 r.

marmur, wys. 88 cm
średnica podstawy około 50 cm
sygn. i dat. z tyłu monogramem
Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty
cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
166

i światłem rzeźby. Obok gładko polerowanych marmurów, pojawiają się chropawe piaskowce, 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]
s op oc k i d om au kcy j n y
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Jerzy Lewandowski
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Akt,

2002 r.

granit, wys. 69 cm
sygn. monogramem u dołu i dat.: „2002”
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
168
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RE G U L A M I N S P RZE D AŻY AUKCYJNEJ
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

◊ Obiekty z pozwoleniem na wywóz,

• Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł.

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

III Sprzedaż aukcyjna
1. Obiekty przeznaczone do licytacji

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

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

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać
prawidłowy przebieg Aukcji.
/// Zlecenie licytacji z limitem i licytacja telefoniczna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji osobiście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać
w galeriach Domu Aukcyjnego.
W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licytowane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna.
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna,
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu,
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą
nie być zrealizowane.
Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowanie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie
po stronie Domu Aukcyjnego.
/// Licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.
/// Odpowiedzialność Licytującego
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji
/// Przyjmowanie ofert od Licytujących
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty,
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaoferował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji numery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu
Aukcyjnego.
Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
/// Ceny gwarancyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
/// Licytacja w języku angielskim
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których
Obiektów dotyczą.
/// Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

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

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w płatności.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA)
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).
B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro.
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży,
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.
C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posiadania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.
D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną
w wysokości 1% Ceny zakupu.

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

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.
B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym
odbiorem Obiektu.
C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodatkowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny zakupu za obiekt.
D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku,
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. Brak Płatności

W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
– przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu
na ryzyko i koszt klienta;
– odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty
na poczet pokrycia szkód;
– odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia wadium;
– naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia
zapłaty pełnej Ceny zakupu;
– odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną
minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia
dodatkowej Aukcji;
– wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania
zaległości;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;
– podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV Informacje ogólne
1. Dane osobowe

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

2. Ograniczenia odpowiedzialności

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

3. Warunki potwierdzenia autentyczności

Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie.
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezentowanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny
z poniższymi zastrzeżeniami:
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a) k
 olejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) Obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

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

4. Reklamacje

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

5. Prawa autorskie

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

6. Obowiązujące przepisy prawa

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie
interpretowany.
Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem
niniejszego Regulaminie.
Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny
sens pierwotnego zapisu.
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
– ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5,
poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe
–u
 stawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy
stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres
Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.
3. Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne,
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Z L ECEN I E L I CYTACJ I
Aukcja JESIENNA
Sopot, 8 października (sobota) 2022 r., godz. 16.00
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
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Zdzisław Beksiński (1929 Sanok - 2005 Warszawa), Bez tytułu, 1980, olej, płyta, 61 x 73 cm, sygnowany na odwrocie: ‘BEKSIŃSKI 1980’
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Indeks artystów




Ajdukiewicz Tadeusz 
Baj Stanisław 
Bakalarz Adam 

23

Kappa Alicja 

98

Kisling Mojżesz 

106

Baranowski Henryk 

82, 87, 90

Beksiński Zdzisław 

117

Bierwiaczonek Olgierd 

67

Bologna Carlotta 

36


115, 116
123, 124, 125
46, 47

Pochwalski Kazimierz 

Konarski J. 

20, 22

Priebe Rudolf 

Korecki Wiktor 

18, 73

Ronget Elizabeth 

Kossak Jerzy 
Kossak Juliusz 
Kossak Wojciech 

Chmieliński Władysław 

21

Krych Henryk 

Czedekowski Bolesław Jan 

41

Krynicki Nikifor 

75, 76, 80, 81

Epstein Henryk 

30, 31

6

Serafin Władysław 

7

Setkowicz Adam 

4, 5
74
10, 11, 12, 13

Stryjec Ryszard 
Styka Tadeusz 

Eugeniusz Geppert 

68

Lehmann Rudolf 

45

3, 32, 38

48
130, 131

Szewczenko Konstanty 

44

Linke Bronisław Wojciech 

104, 105

Szpinger Włodzimierz 

95

Maciąg Ludwik 

60, 61

Terlikowski Włodzimierz 

27

Malczewski Rafał 

39

Tukan-Wolski Eugeniusz 

121, 122
107, 108

33

Malinowski Andrzej 

89

Tumielewicz Czesław 

42

Mehoffer Józef 

70

Umiastowski Andrzej 

Michalik Borys 

111

Uniechowski Antoni 

114

Urtnowski Teodor 

Jamontt Bronisław 

59

Mieliwodzki Jacek 

Janowski Józef 

50

Misky Ludwik 

79

Janowski Stanisław 

56

Mitoraj Igor 

127, 129

Jaxa-Małachowski Soter 

40

Mokwa Marian 

83, 84

Weiss-Aneri Irena 

Mondzain Szymon 

26, 34

Yerka Jacek 

Kaczówka Zygmunt 

52, 53

Kamocki Stanisław 

66

25
85, 86, 88

Lewandowski Jerzy 

Hildebrandt Eduard 

8, 14, 15, 16, 17

99, 100
101, 102, 103

Suchanek Antoni 

Hayden Henryk 
Hofman Wlastimil 

58

Starowieyski Franciszek 

128

Halicka Alicja 

51

110
126

Hajdukiewicz Mateusz Ludwik 

9
96, 97

Kwiatkowski Aleksander 
Lambert-Rucki Jean 

1

35
91, 92

Stańko Michał 

Lachur Maciej 

28, 37

49
64, 65

Stachiewicz Piotr 

19

Gottlieb Leopold 

93, 94

Sętowski Tomasz 

Erb Erno 
Fałat Julian 

57

Olbiński Rafał 

Klass Kazanowska Maria 

Casanova Giuseppe Francesco krąg  43

Dzierzencki Eugeniusz 

Ochman Wiesław 

Muter Mela 

2

109
69, 71, 72
62, 63

Wasilewski Czesław 

24

Weingart Joachim 

29
54, 55
118, 119, 120

Zakrzewski Włodzimierz 

112, 113

I okładka, poz. 1 – Julian Fałat, Pejzaż zimowy
II okładka, poz. 8 – Wlastimil Hofman, Przed zbiórką
III okładka, poz. 4 – Wojciech Kossak, Portret Ireny Luca, 1923 r
IV okładka, poz. 2 – Mela Muter, Avignion – widok na Fort Świętego Andrzeja w Villeneuve lès-Avignon
– str. 175 – fragment obrazu Tadeusza Styki „Jesienny pejzaż” poz. 25
Dodatkowe fotografie:
– poz. 9, Pocztówka wydawnictwa Polonia Kraków z reprodukcją prezentowanego obrazu Setkowicza „Chmielnicki pod Zbarażem” (źródło” https://myvimu.com/exhibit/54828307-setkowicz-chmielnicki-pod-zbarazem-lata-20-30, dostęp 12.09.2022 g.13.56)
– poz. 130, fotografia: Artysta w swojej pracowni (zdjęcie z archiwum rodziny artysty)
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