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

Jarosław Barton – 603 368 005, jaroslaw.barton@sda.pl
Kamila Derra – 603 890 001, kamila.derra@sda.pl

Małgorzata Kudelska – 603 287 002, malgorzata.kudelska@sda.pl
Anna Masztalerz-Gajda – 691 963 069, anna.gajda@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 16 stycznia w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek: 11.00–18.00
sobota: 11.00–15.00

katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online: live.sda.pl

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

AUKCJA ZIMOWA
28 stycznia (sobota) 2023, GoDz. 17.00

MIEJSCE AUKCJI I WYSTAWY:
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Miłość to morze, którego 
brzegiem jest kobieta, 2022 r.

akryl, olej, płótno, 70 × 82 cm 
sygn. l. d.: „Olbinski” 
na odwrocie opisany: „L’amour est une 
mer dont la femme est la rive/ V.Hugo”, 
poniżej sygn. i dat.: „Martinique/ January 
2022/ Olbiński”

cena wywoławcza: 90 000 zł •
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

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

„Najbliższą mi tradycją, do której się mogę odnieść w swojej 
twórczości to mitologia grecka ze swoją fascynacją konfliktem 
pomiędzy snem a realnością, pomiędzy agonią a ekstazą oraz 
przed wszystkim jej kult piękna, którego miarą jest uroda 
ludzkiego  ciała.  Jestem pełen podziwu dla festiwalu ludzkiej 
fantazji, świata urodziwych i mądrych bogiń, uwodzicielskich 
półbogiń i zalotnych nimf, z powodu których wywołuje się 
wojny i zabija morskie potwory. Oczywiście staram się inter-
pretować ten świat mitów z pozycji współczesnego człowieka, 
z zachwytem, ale i z dystansem, przekorą i humorem. Odkry-
wać w nim niezamierzone skojarzenia i metafory”

Rafal Olbiński 
w: Olbiński. Akty, red. Wioletta Połeć , wyd. Bosz Olszanica 2020 r., s. 5

8 sopocki dom aukcyjny
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Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

Seduction of the Objective Truth, 
2018 r.

tusz, akwarela, papier, 34 × 41 cm 
w świetle passe-partout  
sygn. i dat. l. d.: „Olbiński 2018”

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

10 sopocki dom aukcyjny
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Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

La donna del lago, 2018 r. 

ołówek, papier, 45,5 × 33 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: „Olbiński 2018” 
l. d.: poniżej sucha pieczęć OLBINSKI 
STUDIO (z łabędziem)

cena wywoławcza:  8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

12 sopocki dom aukcyjny
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Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Atramentowy wąwóz, 2012 r. 

akryl, płótno, 61 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: „YERKA 12”
opisany na blejtramie: „JACEK YERKA/
ATRAMENTOWY WĄWOZ/ AKRYL 2012”

cena wywoławcza: 150 000 zł •
estymacja: 250 000 – 350 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. Od urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się 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. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji).

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

Ikona czasu – transformacja

olej, płótno, 120 × 150 cm 
sygn. l. d.: „T.Sętowski” 
na odwrocie opisany i sygnowany:  
„Tomek Sętowski/”IKONA CZASU 
- TRANSFORMACJA/olej, płótno, 
120 × 150 cm, olej, płótno”

cena wywoławcza: 94 000 zł •
estymacja: 150 000 – 160 000 zł

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

Tomasz Sętowski przy swoim obrazie

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

Pejzaż w stanie medytacji

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. l. d.: „T.Sętowski”
sygn. i opisany na odwrocie: „Muzeum 
Wyobraźni (...)/”Pejzaż w stanie medy-
tacji”/80 × 60 cm, olej, płótno, Tomek 
Sętowski”

cena wywoławcza: 38 000 zł •
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

18 sopocki dom aukcyjny
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Maksymilian Novák-Zempliński 
(ur. 1974 Warszawa)

Locus, 2021 r. 

olej, płyta; 30 × 60 cm;
sygn. i dat. p. d.:  
„M. Novák-Zempliński 21”
opisany na odwrocie opis: „Locus” / 
Maksymilian Novák-Zempliński / 2021”

cena wywoławcza: 52 000 zł •
estymacja: 75 000 – 85 000 zł 

Studiował na Wydziale Malarstwa Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1999 r. w pracowniach prof. A. Fałata i prof. A. Sadowskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym w technice olejnej i akrylowej, malarstwem iluzjoni-
stycznym i sporadycznie rzeźbą. Tworzy głównie w nurcie surrealizmu, a inspiracji dla jego 
prac (często onirycznych pejzaży) można szukać wśród malarstwa Salvadora Dali, Giorgio 
de Chirico, Rene Magritte`a, Maxa Ernsta czy Zdzisława Beksińskiego. Jego prace znajdują 
się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

20 sopocki dom aukcyjny
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Jan Tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Zapis, 1995 r.

akwarela, papier, 41 × 55 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:  
„Jan Tarasin 95”
opisany na odwrocie ołówkiem:  
„Jan Tarasin 95/”Zapis”

Do obrazu dołączony certyfikat syna 
artysty – Jakuba Tarasina

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł 

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

„Obcujemy z pokapistowską soczystością koloru, którego plamy 
zostały ułożone w uporządkowane czy zrytmizowane systemy 
abstrakcyjnych znaków. U podstaw tych znaków wszakże 
znajduje się obiekt, przedmiot bądź pejzaż, już nieobecny, ale 
nacechowany pamięcią o jego istnieniu, o istnieniu „prawdzi-
wego wyglądu rzeczy”. Obraz zbudowany z plam – znaków, 
staje się powidokiem rzeczywistości, jeśli wolno posłużyć się 
określeniem Władysława Strzemińskiego. Powidokiem upo-
rządkowanym, ułożonym w sekwencje nasuwające myślenie 
o wątkach narracyjnych, o opowieści bez słów, a więc takiej, 
jakiej doznajemy zmysłami raczej, niż dostępnej intelektowi 
nastawionemu na rachunek zdań i pojęć semantycznych.

Anda Rottenberg o twórczości Jana Tarasina. 
Cyt. za: katalog wystawy Jan Tarasin, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,  

Warszawa 1995, s. 5

22 sopocki dom aukcyjny
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Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska 
(1895 Kudryńce – 1967 Warszawa)

Kompozycja, 1959 r.

długopis, tusz, papier, 23 × 32,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „M-EWA ŁUNKIEWICZ 
1959”

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W latach 1921–24 studiowała w École Nationale des Arts Decoratifs w Paryżu. Po ukoń-
czeniu studiów powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. W tym czasie była związana 
z awangardowymi ugrupowaniami „Praesens”, „Blok” oraz „Grupą Plastyków Nowoczesnych”. 
Prace artystki z okresu lat 30. zbliżały się do nurtu puryzmu. Następnie, w 1935 r. zwróciła 
się ku bardziej realistycznym przedstawieniom. W końcu, po II wojnie światowej swoje 
kompozycje utrzymywała w postkubistycznych, geometrycznych oraz abstrakcyjnych formach. 
Prace artystki znajdują się m.in.: w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie, 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

10
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków - 2011 tamże)

Akt, 1980 r.

serigrafia, papier, 28,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i numerowana ołówkiem 
wzdłuż lewej krawędzi: „JERZY  
NOWOSIELSKI 80 4:4”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

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

2524 sopocki dom aukcyjny aukcja ZimoWa



„Nie widzę potrzeby i nie mogę niczego zmienić w mojej sztuce 
[…]. Gdybym próbował wyrazić swój świat inaczej, stałbym 
się z pewnością cwańszy niż jestem i być może nawet bardziej 
do zaakceptowania we współczesnej plastyce, lecz wówczas 
zdradziłbym samego siebie, stał się niewiarygodny dla mojej 
publiki i ostatecznie odebrał sobie prawo adresowania do niej 
swoich obrazów”.

Jerzy Duda-Gracz
cyt. za: „Chopinowi Duda Gracz”, Warszawa 2005 

Jest jednym z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za granicą, 
wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, Londynie, 
Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, Oldenburgu, 
Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza można podziwiać 
w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat 
70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej w filii 
krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość charakteryzuje 
znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych obrazach odwoływał 
się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów pokroju Józefa 
Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace Dudy-Gracza były również 
porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej satyry i moralizatorskiego 
programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki 
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych złudzeń, 
szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą szczerością 
przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Obnażał wszelkie wady człowieka, 
począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, na fascynacji pieniądzem i kulturą 
amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych widoków natury.

26 sopocki dom aukcyjny

11
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Akt, 1976 r.

akwarela, ołówek, papier,
17,3 × 22,5 cm
sygn. i dat.
ołówkiem. p. d.: „Duda- G 76”

Do pracy dołączono potwierdzenie 
autentyczności
córki artysty Agaty Dudy-Gracz

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł   
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Stanisław Baj 
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug, 2020 r.

olej, płótno, 80 × 100 cm 
sygn. p. d.: „S. Baj”
sygn. i opisany na odwrocie: 
„Stanisław Baj/Rzeka Bug/2020”

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 34 000 – 40 000 zł

Studiował malarstwo w latach 1972–1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod 
kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga w 1978 roku. Obecnie jest 
profesorem Wydziału Malarstwa na 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 prywatnych 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 rozpoznawalne w kraju i za 
granicą, ale artystę – człowieka, znają tylko najbliżsi – a kto spotkał na swojej drodze 
Stanisława Baja, pozostaje mu wierny.

„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 niezwy-
kłego 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.
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Stanisław Baj 
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug, 2021 r. 

olej, płótno, 20 × 40 cm
sygn. p. d.: „S.Baj”
opisany na odwrocie:  
„Stanisław Baj/rzeka Bug/ IX 2021”

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

„Rzeka pozwala mi na duże interpretacje. Tak, z jednej strony 
chcę namalować tą głębię wody. Właściwie tą przepastną 
głębię wody. Niemalże taką studnie iluzji, ale w sposób taki, 
żeby cała ta malarskość wyszła jakby na wierzch obrazu. 
Jeśli miałoby to oznaczać wodę, to tylko takim jakimś jednym 
najbardziej skromnym gestem, który by tę wodę określał”

Stanisław Baj
w: Rzeka Bug, Stanisław Baj [kat.wystawy].  

tekst W.Myśliwski, Janów Podlaski 2020 r,  s. 5
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Anna Karpowicz-Westner 
(ur. 1951 Kraków)

Błękitna uliczka, 2017/21

olej, płótno, 62 × 47 cm
sygn. p. d.: „A.Karpowcz -W.”
sygnowany, opisany, datowany na krośnie 

Wystawiany:
–  „Anna Karpowicz – Westner. Poza cza-

sem. Wystawa malarstwa”, BWA Galeria 
Zamojska, Zamość, 14.08–06.09.2020

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studia artystyczne podjęła w latach 1973–1978 na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1978 r. w pracowni prof. Jana 
Szancenbacha. Tam tez poznała swojego pierwszego męża, malarza Sławomira Kasprowicza 
(1952–2001). Od 1984 r. twórczość Anny Karpowicz-Westner była prezentowana na wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. W swoich pracach podejmuje 
głównie temat odpoczywającej kobiecej postaci ujętej na tle pejzażu. Forma jest syntetyzująca 
i nieco surrealistyczna w wyrazie. W latach 1979–1980 za swój dorobek otrzymała kilka 
nagród, w tym na V Biennale Des Beaux Art we Francji.

„Zawsze inspiruje mnie fragment realnego świata. Światło 
spotykające chmurę i wierzchołki drzew lub gór. Błysk wody, 
świecenie skały, dynamika nadchodzącego zmierzchu. Światło, 
które koncentruje się wokół postaci przedmiotu, plama barwna 
i linia - zamknięte w statyczną formę odpowiadającą historię 
trwania. Historię egzystencji czerpiącej radość z drobnych 
szczęśliwych chwil, z przyjemności czytania, z dobrej wia-
domości, z zamyślenia, myślenia, słuchania muzyki. Pejzaż, 
wnętrze i gama obrazu podkreślają duchowe powinowactwo 
postaci z otaczającym światem, mówią o wspólnocie i samot-
ności, a przede wszystkim o zachwycie”.

Anna  Karpowicz -Westner
w: Janina Czarnecka-Górka, Anna Karpowicz-Westner,  

Czułość świata. [kat. wystawy], Kraków 2021, s. 3
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Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Wilki atakujące sanie (Atakujące 
wilki)

olej, tektura, 32 × 54 cm
sygn. p. d.: „A.Wierusz-Kowalski”

Proweniencja
–  zakup na aukcji w domu aukcyjnym 

Lempertz, 1996 r.
–  zakup na aukcji w domu aukcyjnym 

Rempex, 1997 r.

Do obrazu dołączona ekspertyza  
p. Elizy Ptaszyńskiej (ekspertka i autorka 
wielu publikacji poświęconych twórczości 
Alfreda Wierusza- Kowalskiego, kustosz 
Muzeum Okręgowego w Suwałkach 
będącego w posiadaniu obszernej kolekcji 
„wieruszianów”).

cena wywoławcza: 300 000 zł
estymacja: 350 000 – 400 000 zł

Obok Józefa Brandta i Władysława Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na sta-
łe przebywających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie 
w Akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni 
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie 
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r. 
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie, 
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie 
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe 
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów 
należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem 
wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.

„Zwykle noc zimowa, szalony pęd sani, zapienione konie, oszalałe ze strachu, 
rwą co ducha w piersiach poprzez zarośla. W saniach ktoś z okiem obłąkanym 
zaciska krócicę w garści, tam dalej wali się jakaś bestia, farbując śnieg posoką. 
W całości – nie banalne zestawienie ludzi, koni i wilków, ale istotny, do dna wyczuty 
dramat, gdzie chodzi o śmierć i życie, oddany ze zdumiewającą swobodą, prawdą 
i rozmaitością wariantów jednego i tego samego pomysłu. Obrazy te miały szalone 
powodzenie, kupowali je bogaci Niemcy, a zwłaszcza Amerykanie i Anglicy.” 

E. Niewiadomski, „Malarstwo polskie XIX i XX wieku”, Warszawa 1926, s. 182.

„Alfred Wierusz-Kowalski był zapalonym myśliwym, od dzieciństwa stale obcującym 
z naturą. Uczynił ze zwierząt dla swoich potrzeb groźne bestie. Jednocześnie 
dostrzegał i doceniał ich siłę, determinację i inteligencję jako godnych przeciwników 
człowieka w walce o życie. Dlatego też często na jego płótnach zaczęły (…) pojawiać 
się ich wizerunki.” 

E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915, Warszawa 2011, s. 132.
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W latach 80. XIX wieku sceny napadów wilków stały się wizytówką Alfreda Wierusza-Kowalskiego. „Wracał do tego 
tematu wielokrotnie, zawsze z równą solidnością przystępując do pracy.” (E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 
1849–1915, Warszawa 2011, s. 132). Prezentowany na aukcji obraz „Wilki atakujące sanie” należy do świetnych 
przykładów ulubionego przez artystę tematu.
 Marian Trzebiński, malarz również związany z Monachium, w swoich wspomnieniach tak opisywał bawarskie studio 
Wierusza-Kowalskiego: „Pracownia była obszerna. Jedną ścianę zakrywał ogromny obraz Napad wilków. Na podłodze 
stało kilka sztalug, a na nich we wspaniałych ramach skończone już obrazy, koło drzwi wypchany wilk, a pod ścianami 
kilkanaście zaczętych obrazów” (M. Trzebiński, Pamiętnik malarza, Wrocław 1958, s. 80). Miał więc Kowalski do 
swojej dyspozycji w Monachium idealna wypchanego modela do swoich przedstawień. Ale zwierzęta malował artysta 
również z natury. W swojej posiadłości w Mikorzynie miał hodowle koni angloarabskich, miał tam też swoje własne 
wilki. Barbara Nasierowska, wnuczka artysty wspominała, że „miedzy innymi wybudowano specjalne pomieszczenie 
i wybiegi dla wilków. Wilków było sześć, w tym dwa, które otrzymał w prezencie od niemieckiego cesarza Wilhelma”. 
(B. Nasierowska, Wspomnienia rodzinne, [w:] O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim… Suwałki 2000, s. 21)
 Temat wilków atakujących podróżnych w saniach artysta wydobył z własnych wspomnień. Jako mały chłopiec 
przeżył mrożącą krew w żyłach historię – w czasie wyprawy z rodziną ośmioletni Alfred padł ofiarą napadu tych zwierząt. 
Ucieczka, moment tuż przed atakiem watahy lub pierwsze chwile walki należały więc do często powtarzających się 
w wielu wariantach motywów w twórczości artysty. W prezentowanej pracy dramatyczna scena nie epatuje krwią czy 
brutalnością. Pozostawia w domyśle odbiorcy swój finał. Człowiek w napadach wilków Wierusza Kowalskiego nie staje 
się ofiarą lecz zaciętym przeciwnikiem stada wygłodniałych wilków. Artysta, którego prace podziwiano za fotograficzny 
wręcz realizm w rzeczywistości określany był jako romantyk – człowiek przeciwstawiający się groźnym bestiom to topos 
walki jednostki z potężnymi i wrogimi siłami. Szczególnego charakteru scenom napadów nadaje kontrast pomiędzy 
dramatyzmem przedstawienia a urodą otaczającego świata. Wierusz malował je często w blasku zimowego ale słonecznego 
dnia lub ostrych promieniach zachodzącego słońca, powodując rozdźwięk między dynamiką i grozą sytuacji a malarskim 
pięknem krajobrazu.
 Eliza Ptaszyńska, badaczka twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego tak w swojej opinii pisze o prezentowanym 
obrazie: „Sceny napadu wilków na sanie są ważnym motywem w twórczości Alfreda Wierusz-Kowalskiego. To one, wraz 
z wizerunkami samotnych wilków, stały się jego najbardziej rozpoznawalnymi kompozycjami. Schemat przedstawieniowy 
jest zwykle ten sam i dotyczy on niemal całej twórczości malarza. (…) Opisywany obraz nosi wszystkie cechy malarstwa 
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, poczynając od tematu – ikony jego twórczości – czyli sceny przedstawiającej napad 
wilków na sanie. (…) Znamienne dla niego jest także stosowanie silnych skrótów perspektywicznych, które dynamizują 
i dramatyzują przedstawienie. W przypadku analizowanego obrazu autor zrezygnował z ich zastosowania w ukazaniu 
pędzących sań. Wykorzystał je, malując sylwetki wilków. Strzelba, którą trzyma jadący mężczyzna, skierowana jest 
w stronę leżącego na grzbiecie wilka. Skos przez nią wyznaczony przekracza powierzchnię przedstawieniową, wychodzi 
poza przestrzeń obrazu, wkraczając w płaszczyznę oglądającego. Jest to zabieg chętnie stosowany przez malarza w jego 
dziełach, a celem jest zwiększenie ekspresyjności sceny, wywarcia większego wrażenia na odbiorcy. To tylko pozorna 
sprzeczność. Alfred Wierusz-Kowalski w swoich kompozycjach starannie wyważał równowagę pomiędzy dramatyzm, siłą 
oddziaływania na widza a poczuciem komfortu obserwującego, rozgrywającą się na płótnie scenę. Charakterystyczny dla 
malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego jest sposób malowania, czyli wyraźny dukt pędzla, szeroki i swobodny gest jego 
prowadzenia, brawura i szybkość malowania, temperament wyrażający się w nieoczywistym, często niezgodnym z logiką 
przedstawienia prowadzeniu pędzla w spodnich warstwach malarskich. (…) Znamienne dla artysty jest potraktowanie 
śniegu na pierwszym planie. Został namalowany impastowo, z użyciem szerokiego, często na wpół suchego pędzla lub 
szpachli. (…) Reprezentatywną dla malarstwa Alfreda Wierusza-Kowalskiego jest jego narracyjność. Artysta tak buduje 
kompozycję, aby widz w swojej wyobraźni dopowiadał wcześniejszy i dalszy bieg wydarzeń. Zabieg ten wprowadza 
w twórczości malarza czwarty wymiar – czas. Tak jest i w tym dziele. Upadający wilk, składana po strzale broń, tuman 
śniegu za saniami, para wilków zabiegających przerażonego konia uruchamiają wyobraźnię widza.”

Bibliografia (wybrana):
– E. Ptaszyńska, „Alfred Wierusz-Kowalski”, Olszanica 2017.
– E. Ptaszyńska, „Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1915”, Warszawa 2011.
–  J. Derwojed, Kowalski Wierusz Alfred Jan Maksymilian, w: „Słownik Artystów Polskich i obcych w Polsce działają-

cych. Malarze, rzeźbiarze, graficy”, t. 4, Wrocław 1986
–  Bruckmanns Lexikon der Münchner Kunst: Müchner Maler im 19. Jahrhundert in vier Banden, t. 4, München 

1983.
–  B. Nasierowska, „Wspomnienia rodzinne”, [w:] „O Alfredzie Wieruszu-Kowalskim…”, Suwałki 2000
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Modlitwa, 1924 r.

olej, płótno, 68,5 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.:  
“Wlastimil Hofman/1924”

cena wywoławcza: 74 000 zł •
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

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

„Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy, naokoło zetknięcia 
się ducha ludzkiego z Bogiem (…) modlitwa ducha i ciała to 
najwyższe objawy ludzkie, najgodniejsze do przedstawienia 
w sztuce”.

Wlastimil Hofman, „Pamiętnik”, 27 VII 1915

Stwierdzenie, że twórczość Wlastimila Hofmana skupiała się na malarstwie religijnym jest 
jak najbardziej zasadne, lecz niejako powierzchownie traktujące dorobek artysty. Kluczowe 
dla jej zrozumienia są słowa samego artysty, który konstatował, że jest „malarzem myśli 
i przeżyć” (B. Czajkowski, „Portret z pamięci”, Wrocław 1971, s. 137). Hofman w sposób 
symboliczny obrazuje emocjonalną sferę swoich modeli, prostych i doświadczonych przez 
życie ludzi, których odbiera jako szczerych i autentycznych. Przede wszystkim jednak 
obrazy artysty należy odczytywać jako swoistą malarską autobiografię, w której niczym 
w zwierciadle, odbija się wrażliwy i pełen żarliwości duch oraz intelekt malarza. Hofman 
nie pozostawia nam co do tego żadnych wątpliwości, co potwierdza zapis sporządzony 
przez artystę w Szklarskiej Porębie dn. 19 września 1956 r. (cyt. za: „Wlastimil Hofman. 
Autobiografia”, Warszawa 2020, s. 9):

„Całą mą przeszłość znajdziesz w mych obrazach
Podaną ściśle w sposób najwierniejszy,
W cnotliwym pięknie oraz grzechu skazach,
Nawet i szczegół życia najdrobniejszy”
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 Hofman był człowiekiem głęboko uduchowionym, a jego religijność przybrała na sile zwłaszcza po powrocie do kraju po emigracji 
w czasie II wojny światowej. Pierwiastek duchowy w twórczości malarza wybrzmiewał już w jego wczesnych pracach i towarzyszył mu 
przez całe późniejsze życie. Przez Stanisława Przybyszewskiego został ochrzczony mianem „polskiego Fra Angelico” (Zbiorowa wystawa prac 
W. Hofmanna w Pradze, „Sztuki Piękne” 1924–1925, nr 4, s. 193). Punktem zwrotnym była na pewno realizacja obrazu zatytułowanego 
„Spowiedź” (1906 r.), znajdującego się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Artysta był wierny raz obranemu kierunkowi, 
wypływającemu z osobistych przeżyć i przekonań: „Droga do najwyższego celu w sztuce prowadzi przez ciągłe i coraz głębsze docieranie 
do swego ja i tym samym do niezbaczania pod żadnymi pozorami z tej drogi, choćby sprzysięgał się cały świat przeciwko nam. Uważam, 
że wszystko co się robi bez przekonania – dla tak zwanej mody, musi pierwej lub później runąć, bo taka jest kolej rzeczy” (B. Czajkowski, 
op. cit., s. 139). Parę lat później zapisał: „Zrozumiałem to wprawdzie od dawna, że im wyższy duch, tym cięższym będzie jego krzyż i ze ten 
krzyż jest zbawieniem. Każdy twórca jedynie przez cierpienie oczyszczające podnosi wzwyż z Bożą pomocą swoją twórczość. Nie ma innej 
drogi. Zleniwienie ducha jest tu, na ziemi, największym grzechem” (Szklarska Poręba, 7 II 1951, cyt. za: „Wlastimil Hofman…”, op. cit. 
s. 26). Jakoby dla potwierdzenia tych głęboko zakorzenionych przekonań artysta tworzył niemal bez przerwy, nawet będąc już schorowanym, 
i zapełniał płótna Madonnami, aniołami, świątkami, wizerunkami rozmodlonych starców i dzieci. Ukazywał w sposób przejmujący pełną 
melancholii zadumę, żarliwość serc, zestawiał Starość z Młodością, poruszał tematy odnoszące się do kwestii eschatologicznych. Realizacje 
te odbiegają od typowych przedstawień religijnych, dedykowanych do świątyń. Pod względem ikonograficznym niejednokrotnie ograniczone 
są do jednego atrybutu, symbolu, reszta dopełnia się w oczach widza, narracja rozgrywa się w świeckim kostiumie.
 W oferowanym obrazie Hofman zastosował motyw i układ kompozycyjny, do których często powracał – z postacią pogrążonego w pełnej 
skruchy modlitwie starca w asyście anioła o rysach dziecka. Dziewczynka pozująca artyście do roli niebiańskiego stróża pojawia się również 
w powstałej rok wcześniej i rozbudowanej kompozycyjnie o dodatkową postać kobiecą realizacji – por.: „Starość”, 1923, olej, sklejka, 
110 × 150 cm, sygn. i dat. l. d.: „Vlastimil Hofman 1923”, zbiory Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, nr inw. MPS-M/23. Tam 
również dzierży w dłoniach kadzielnicę, która symbolizuje oczyszczenie z grzechów oraz unoszącą się do nieba modlitwę („Niech wznosi 
się ku tobie modlitwa moja jak kadzidło” – Psalm 141:2). Obsadzenie dziecka w roli anioła nie jest przypadkowe, artysta szczegółowo 
wyjaśniał: „Bardzo lubię dzieci – i dlatego chętnie je maluję, ale to jeszcze nie wszystko (…) Ustami dziecka przemawia prawda, piękno 
i dobroć – to natura dziecka, a jednocześnie każde dziecko – to zwierciadło śmierci, tej śmierci, z którą tak często można spotkać się w moich 
obrazach. (…) Na ich twarzach nie ma masek, a przecież twarz ludzka jest podstawowym tworzywem w większości moich kompozycji.” 
(B. Czajkowski, op. cit., s. 138). Dziecko jawi się więc tutaj jako jeszcze nieskażony grzechem, objawiający prawdę przewodnik na ostatnim 
zakręcie na ścieżce życia. Postać starca również jest jednym z ulubionych motywów podejmowanych pędzlem na płótnie: „…chętnie maluję 
ludzi, którzy żyją poza głównym nurtem życia. Na przykład bezdomnych starców, żebraków, włóczęgi. Ludzi bez dziś i jutra. Znają życie 
lepiej, mniej mają do stracenia. Robią co zechcą. Są naturalniejsi, autentyczniejsi, a co najważniejsze – są niezależni. I dlatego bardziej 
mnie interesują.” (Ibid.). Rzecz znamienna dla malarstwa Hofmana pod względem formalnym to nieco fotograficzny sposób kadrowania 
obrazu, w którym ujęte w półpostaci sylwety wypełniają znaczny obszar płótna i zdają się niemal „wychodzić” z ram, a partie pejzażowego 
zredukowane są do minimum. Kluczowy jest sam temat, narracja przedstawienia.
 Prezentowane dzieło pochodzi z najlepszego, przedwojennego okresu w twórczości Hofmana. W pełni realizuje założenia, które 
malarz powziął i którym pozostawał wierny. Zachwyca pod względem rysunku, wyczucia kolorystycznego oraz ukazuje artystę jako 
doskonałego obserwatora, który umiejętnie oddaje psychologizm postaci, który w istocie jest „malarzem myśli i przeżyć”.

Wlastimil Hofman, „Starość”, 1923 r., 
zbiory Muzeum Pomorza Środkowego  w Słupsku

Obraz Hofmana prezentowany podczas wystawy  
w krakowskim Domu Artystów w 1925 r.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Rzeźbiarz, 1907 r.

olej, tektura, 50 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: „VHofmann/907”

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 60 000 zł

Czeskie imię i niemiecko brzmiące nazwisko Wlastimila Hofmana przysporzyło artyście 
wiele problemów i niedomówień. Jak mówił sam o sobie: „Nazwisko mam niemieckie, 
imię czeskie. Nie jestem ani Niemcem, ani Czechem. Jestem Polakiem”. W 1918 
roku, po sugestii swojego mistrza – Jacka Malczewskiego artysta spolszczył pisownię 
swojego imienia z Vlastimil na Wlastimil, a następnie z nazwiska usunął jedną literę 
„n”. Na decyzję artysty wpłynęła również sytuacja, o której sam wspominał w swoim 
pamiętniku: „Podpisuję się obecnie na obrazach przez „W” a nie przez „V”. Poszedłem 
za radą Karaska ze licovic, z którym razem byliśmy w Pradze, gdzie na wystawie 
ekspresjonistów czeskich wystawiał architekt Vlasti-slav Hofmann, podpisuje się „Vlast. 
H”. i to pismem bardzo do mnie podobnym” (cyt. za: E. Wolniewicz-Mierzwińska, 
„Sylwetka Wlastimila Hofmana w świetle jego pamiętnika”, w: „Biuletyn Sztuki”, 
Warszawa 1979, nr 3, s. 269.)
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dwie dziewczyny 

olej, płyta, 46,5 × 67 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil Hofman / 
192(?)” - (ostatnia cyfra nieczytelna)

cena wywoławcza: 37 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł 

Dzieci były ulubionymi modelami Wlastimila Hofmana, jak wspominał artysta: „[…] dzieci 
podobnie jak Biblia, są pretekstem do pokazania tego czy tamtego świata […] Nie mogę 
się zgodzić z określeniem przede wszystkim, ale mogę zapewnić, że jestem malarzem myśli 
i przeżyć… […] jestem przede wszystkim malarzem dzieci… Bardzo lubię dzieci – i dlatego 
chętnie je maluję. Ale to jeszcze nie wszystko. Każde dziecko ma nieomylny, instynkt, 
takt. Potrafi odróżnić dobro od zła. Nie ma kompleksów. Nie ma tylu uprzedzeń co dorośli. 
Ustami dziecka przemawia prawda, piękno, dobroć. […]” (B.Czajkowski, Portret z pamięci, 
Wrocław 1971, s. 137–138.

Dom Hofmanów przy ul. Spadzistej w Krakowie zawsze był wypełniony dziećmi. Jak wspomi-
nała Ada: „Nie, nigdy nie byłam matką, ale wydaje mi się, że uczucia i troski rodzicielskie są 
mi znane [...J. Kubuś Szopa, syn sprzątaczki, półsierota, wprost nie wychodził po pozowaniu 
z naszej pracowni. Hela Fliszewska rosła i doroślała w naszych oczach, a zaczął ją Wlast 
malować jako dziewuszkę. Mieliśmy też jako „stałych bywalców” siódemkę młodocianych 
robotników, pracujących od świtu do nocy w fabryce papierosów.” […] „Hofmanowie stworzyli 
tym biednym dzieciakom coś na kształt domu […]. Opiekowali się nimi, pozwalając im 
spędzać całe dnie w ogrodzie i domu, również poza czasem pozowania obrazów, karmili je, 
ubierali, organizowali wycieczki i paczki świąteczne” (B.Danielska, „W Szklarskiej Porębie, 
wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki”, Szklarska Poręba 2017, s. 103.)
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Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Śpiewaczka

olej, płótno, 61,5 × 46 cm
sygn. p. d.: „Menkes”

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

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

„Menkes jest uznawany za jednego z najznakomitszych kolorystów naszych 
czasów i niewielu jest artystów równych mu w wyczuciu oraz umiejętności 
użycia koloru. Kolor jego rożnie był opisywany przez krytyków – jako ciepły, 
zmysłowy, elegancki czy wyśmienity. Używając pędzla lub szpachli kładzie on 
farbę z pasją i werwą dzięki czemu faktura skończonej pracy sprawia wrażenie 
niemal surowej, „nie wypolerowanej”. Nadaje to jego dziełom silnego efektu 
spontaniczności a jednocześnie przepychu, co u widza wywołuje entuzjastyczny 
i żywy oddźwięk. Menkes lubi na przykład malować akty kobiece w ciemnych 
czerwieniach. Tłumaczy przy tym, że to, co próbuje ukazać, to nie naturalny kolor 
skory, ale ciepło i magnetyzm kobiety. Właśnie czerwień to symbolizuje. Oglądając 
uważnie jego obrazy można zauważyć, że pod ową zewnętrzną szorstkością 
kryje się szczególną wrażliwość, bowiem jego płótna składają się z niezliczonej 
ilości prawie niedostrzegalnych dotknięć pędzla; kolory skrzą się jak klejnoty, 
a łącząc się tworzą ostateczną wspaniałą tonację. Biały kwiat oglądany z bliska 
jest w rzeczywistości mozaiką tęczowych odcieni. To, co wygląda na głęboką 
czerń jest w istocie bogatą mieszaniną kolorów podstawowych. Używając czerni 
na kontury oraz spokojnych kolorów na obrzeżach barw intensywnych, Menkes 
tak organizuje swoje płótna, że gdybyśmy pominęli ich tematy z powodzeniem 
można je odbierać jako kompozycje abstrakcyjne.”

E. Grossman, „Art and Tradition”, Thomas Yoseloff Ltd., New York 1967,  
[w:] „Sigmund Menkes 1896–1986”, Nowy York, 1993, s. 19.

46 sopocki dom aukcyjny



20
Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Martwa natura z młynkiem

olej, płótno, 51 × 61 cm
sygn. p. d.: „J. Sobel-Cukierman”

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

Studiowała w latach 1947–50 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
u Władysława Strzemińskiego i krótko była asystentką Stefana Wegnera. Uczestniczyła 
w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Po studiach wyjechała do Izraela, a następnie 
do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na stałe. W Polsce jej obrazy znajdują się w zbio-
rach Muzeum Sztuki w Łodzi. Twórczość Judyty Sobel trudno zamknąć w jednym nurcie 
malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z przeróżnych okresów sztuki 
XX wieku. W początkowym okresie twórczości, czyli podczas studiów w łódzkiej PWSSP 
widać u artystki wyraźny wpływ mistrza Władysława Strzemińskiego. W latach 50. i 60. 
Judyta Sobel kontynuuje nurt postimpresjonizmu, czerpiąc z rozwiązań ekspresjonizmu van 
Gogha i estetyzmu Henri Matisse’a. Obraz, który prezentujemy na aukcji pochodzi z 1960, 
kiedy to styl artystki wyraźnie stał się samodzielny, zachwyca bogactwem kolorystycznym 
i ukazuje ekspresjonistyczne poszukiwania artystki. Malarstwo Judyty Sobel sytuuje się na 
pograniczu figuracji i deformacji, a jednocześnie zauważalna jest w tych płótnach subtelna, 
kobieca wrażliwość na otaczającą codzienność. Oglądanie ich sprawia przyjemność płynącą 
z rozpoznania znajomego piękna.
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Martwa natura z gitarą 

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. i dat. l. g.: „A. Halicka / 1914.”

cena wywoławcza: 61 000 zł •
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

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

Z początkiem 1912 r. Alicja Halicka po raz pierwszy odwiedza Paryż. Niecały rok później
ponownie przyjeżdża do stolicy Francji, z którą 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,
którego poślubiła w 1913 roku. Małżeństwo z artystą miało zdecydowany wpływ na dalszy
rozwój artystycznej twórczości Halickiej. Markus wprowadził ją do grona takich artystycznych
sław malarzy i literatów, 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 której staczało się malarstwo od
XIX wieku i jego głęboki filozoficzny zasięg: transformację zwyczajnych przedmiotów, ’nową
alchemię wartości’, poprzez którą kubizm łączy się ze światem Baudelaire’a i Rimbaud, 
starając się ’uszlachetnić los rzeczy najbardziej pospolitych” (Alicja Halicka, „Wczoraj. 
Wspomnienia”, Kraków 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, który o niej 
pisał: „Halicka posiada dar męskości i realizmu, który 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, który miał ją zacząć 
traktować jak konkurentkę. Pod pretekstem chronienia żony, zaczął ją izolować. „Wystarczy 
jeden kubista w rodzinie” miał powiedzieć do Halickiej. Część swoich obrazów 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 wybór stylistyki, który 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 później otrzymałam pocztą wielki rulon 
wysłany z Normandii: sześćdziesiąt płócien, gwaszy i rysunkow. Spadkobiercy moich przyjaciół 
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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Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Kielc – 1936 
Warszawa)

Limba na tle Mnicha, 1915 r.

kredka litograficzna, pastel, węgiel, papier 
41,5 cm x 30 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: „LWy-
czół/1915”
na odwrocie nalepka z wystawy „Od 
pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski”, 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy, 29 stycznia 
– 3 kwietnia 2016

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
– „Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczół-
kowski”,
Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
29 stycznia – 3 kwietnia 2016

Reprodukowany i opisany:
–  Ewa Sekuła-Tauer, „Od pomysłu do 

dzieła. Leon Wyczółkowski”, katalog 
wystawy, Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Byd-
goszcz 2016, nr kat. 128, s. 120 (il.)

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

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył 
się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, 
podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu 
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do War-
szawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś 
w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując 
stanowisko profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP 
w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Prezentował 
swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz; 
w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, 
malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował 
pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego 
znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia światła i koloru.

Tatry dla Wyczółkowskiego stanowiły jedną z największych inspiracji. To właśnie 
tatrzańskie pejzaże pozwalały artyście na ukazanie jego niewyobrażalnej fascynacji 
naturą, przyrodą. Jak wspominał jeden z uczniów mistrza – Teodor Grott: „[Tatry] 
tę nieznaną dla siebie krainę – Wyczółkowski – poznał późno. Prawdopodobnie 
po odbytej wycieczce górskiej w towarzystwie taterników, którzy zachęcali do tego 
tematu, na pewien czas opuścił pracownię i przeniósł się na plener, w głuche turnie 
nad Czarny Staw i na szczyty gór. […] Studiował pejzaż górski o każdej porze dnia. 
Już od wczesnego ranka z otwartego namiotu podpatrywał efekty światła pierwszych 
promieni słońca, jakie padały na olbrzymi masyw granitowych szczytów. Specjalnie lubił 
malować góry w dnie pochmurne ponure.” (Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia, 
oprac. M. Twarowska, Wrocław 1960, s. 274).
 Swój zachwyt nad potęgą gór Wyczółkowski ukazywał w swoich pracach zarówno 
ukazując je z dalekiej perspektywy, jak i wyrywając jedynie pewien fragment widoku, 
czego przykładem jest zamieszczona w ofercie aukcyjnej praca „Limba na tle Mnicha”. 
Sposób wykorzystania takiego ciasnego, wąskiego kadru oraz syntetycznie potrakto-
wanego rysunku nawiązywało do zaczerpniętych przez artystę rozwiązań ze sztuki 
japońskiej, które tak często wykorzystywał w swojej twórczości. Wyraźnie poruszony 
urodą tatrzańskich limb, Wyczółkowski wielokrotnie powtarzał ten motyw w obrazach 
olejnych, pastelach, wielu szkicach czy grafikach. Dodatkowo w przedstawionej 
kompozycji Wyczółkowski wykorzystał również motyw niezwykle bliski jego sercu 
– drzewo, w tym wypadku limba. To właśnie drzewa były dla Wyczółkowskiego 
„przedmiotem najwyższego przywiązania i nieustannej tęsknoty, najsilniej działającym 
bodźcem twórczym” („Leon Wyczółkowski, „Listy …”, op.cit., s. 183). Malował je 
począwszy od lat osiemdziesiątych XIX wieku, po ostatnie swoje realizacje, stworzone 
kilka miesięcy przed śmiercią w 1936 roku. Świerki, sosny, limby, akacje, wiązy, 
klony, brzozy, dęby gościeradzkie, rogalińskie czy te z Białowieży „były przedmiotem 
refleksji, głęboko odczuwalnym w ich semantycznej treści. Ich wyraz zmieniał się 
z porą roku, pogodą czy porą dnia, odzwierciedlał nastroje i uczucia samego artysty” 
(W. Milewska, „Drzewa i lasy w twórczości Leona Wyczółkowskiego”, [w:] „W kręgu 
Wyczóła”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2013, s. 65). Jak mówił artysta „Jestem dzieckiem lasu” ((„Leon Wyczółkowski, Listy 
…, op. cit. s. 130). i to właśnie drzewa stanowiły ten element przyrody, z którym 
utożsamiał się najbardziej.
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August Toulmouche
(1829 Nantes – 1890 Paryż)

W buduarze, 1868 r.

olej, płótno, krawędzie dublowane,
62,5 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: „A. TOULMOUCHE 
1868”

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

Malarz francuski. Był uczniem Marca Gabriela Charlesa Gleyre. Jego obrazy znajdują się 
w muzeach w Béziers, Nantes, a także w Metropolitan Museum w Nowym Yorku. Toulmouche 
swoją twórczość poświęcił głównie przedstawieniom z pięknymi kobietami we wnętrzach. 
Z niezwykłą maestrią pędzla oddawał materię, w jego obrazach niemal słyszalny jest 
szelest jedwabiu sukni, z pieczołowitością odwzorowywał szczegóły wyposażenia wnętrza. 
Jego obrazy tchną swego rodzaju intymną atmosferą buduaru, czarem kobiecej natury, 
wykwintnością epoki, którą reprezentują.
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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Jana Barszczyńskiego, 
1926 r.

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

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

cena wywoławcza: 64 000 zł 
estymacja: 78 000 – 95 000 zł 

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

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

D. Kudelska, „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna  
Jacka Malczewskiego”, Lublin 2008, s. 763–764
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Bitwa pod piramidami, 1927 r.

olej, płótno, 86,5 × 145,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wojciech Kossak 1927”
na odwrocie nalepka z odręcznym 
napisem: „W. Kossak/1927”

cena wywoławcza: 220 000 zł
estymacja: 300 000 – 400 000 zł

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

„Pierwsi w szeregu mamelucy walczą 
z zawziętością; pomagają im w walce 
szlachetne zwierzęta, jakby świadome, że 
tratują wrogów… Niestety, mur bagnetów 
stalowych łamie ich zapał, jeszcze chwila, 
a legną przeszyte bronią najeźdźców.”

„Bitwa pod piramidami”, Warszawa 1901, s. 11
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 Oferowany na aukcji obraz nawiązuje do wydarzeń historycznych, które miały miejsce podczas kampanii napoleońskiej w Egipcie 
(l. 1789–1801). Wyprawa ta według rozpowszechnianej oficjalnie narracji miała wyzwolić ludność egipską spod władzy mameluków 
i umożliwić jej dostęp do osiągnięć zachodniej cywilizacji, w istocie zaś dążenia Napoleona skupiały się na przejęciu kolonii brytyjskiej 
w Indiach (P. Jędryczak, R. Nowak, „Bitwa pod piramidami”, Wrocław 2021, s. 5). Jako temat artysta wybrał bitwę stoczoną 21 lipca 
1798 r. pod wioską Embabech (obecnie Imbaba). Na pierwszym planie szarżujący mamelucy zderzają się z armią Napoleona w centrum 
kompozycji, w tle piramidy – symbole egipskiej kultury. Całość namalowana została z dużą dynamiką i ekspresją. 
 Motyw Bitwy pod piramidami pojawił się w twórczości Wojciecha Kossaka znacznie wcześniej i niejako w wyniku zmuszenia artysty 
do zmiany tematu planowanej panoramy. Początkowo malarz zamierzał ukazać Bitwę pod Samosierrą. Namiestnik cara w Warszawie, 
Aleksander Imeretyński, nie wydał jednak ostatecznie zgody na takie przedstawienie z obawy, że panorama w takiej formie mogłaby rozbudzić 
w sercach Polaków myśli patriotyczno-wyzwoleńcze. Konieczna była zmiana tematu na bardziej „bezpieczny” z punktu widzenia władz 
zaborczych, tym bardziej, że artysta miał już wynajętą rotundę w Warszawie na prezentację panoramy na przełomie 1900 i 1901 roku. 
Prace przygotowawcze obejmowały studia w Paryżu nad kostiumami i bronią, którą posługiwali się mamelucy – do tego zadania został 
oddelegowany Zygmunt Rozwadowski (jeden z zaproszonych do współpracy malarzy) oraz studia topograficzne prowadzone przez samego 
Kossaka wraz z Michałem Wywiórskim w okolicach Embabech z planem bitwy, zrekonstruowanym przez Adolphe’a Thiersa w opracowaniu 
„L’expedition de Bonaparte en Egypte” z 1900 r. (Ibidem, s. 7–8). Artysta chciał oddać jak najwierniejszy obraz rejonu, na którym ponad sto 
lat wcześniej stoczono bitwę. „Jak zawsze w tych wypadkach, tak i teraz postanowiłem jechać na pole bitwy w tej samej porze roku, nawet 
w tym samym miesiącu, w którym miała ona miejsce (…) U stóp naszych Kair z minaretami i kopułami meczetów i Nil wzdłuż którego, 
jak stogi siana wzdłuż Berezyny, piramidy i piramidy, jak daleko oczy sięgną.” (W. Kossak, „Wspomnienia”, oprac. K. Olszański, s. 185). 
Panorama przedstawiająca Bitwę pod piramidami powstała w rekordowym tempie czterech miesięcy. Mierzyła 15 x 115 m i publicznie 
została pokazana 2 kwietnia 1901 roku. 
 Na oferowanym obrazie z 1927 r., podobnie jak na panoramie o tym samym temacie, piasek po raz pierwszy został ukazany w rzeczywistym 
odcieniu. „Choć bitwę pod piramidami malowano już wcześniej na wielu obrazach – jest ona także tematem panoramy Jeana Charles’a Langlois 
(1853) – jednak wszędzie tam piasek miał barwę żółtą i przypominał ten na europejskich plażach. Czerwonawą barwę, charakterystyczną 
dla Sahary, oddali na płótnie jako pierwsi dopiero Kossak i Wywiórski”. (P. Jędryczak, R. Nowak, op. cit., s. 8). Kompozycja ta nie jest 
powtórzeniem żadnej ze scen zawartych w panoramie, lecz stanowi odrębną wizję malarską tego samego tematu.

Wojciech Kossak na tle panoramy Bitwa pod piramidami, 
1901 r.

Pocztówka z 1906 r. z reprodukcją fragmentu panoramy Bitwa pod piramidami 
Wojciecha Kossaka, fot. Jadwiga Golcz (1866–1936)
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan pojący konia, 1933 r.

olej, tektura, 31 × 24 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wojciech Kossak 1933”

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z dziewczyną, 1936 r.

olej, sklejka, 30 × 39,5 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak 1936”
na odwrocie pieczątka Jerzego Kossaka 
z herbem rodu Kossaków oraz pieczątka 
artysty z potwierdzeniem autentyczności 
obrazu: „Stwierdzam autentycz-/ność tego 
obrazu/Jerzy Kossak”

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ucieczka bachmata, 1942 r.

olej, tektura, 34 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak/1942”
na odwrocie stempel potwierdzający 
autentyczność: Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak

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

66 sopocki dom aukcyjny



v

29
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Głowa konia, 1923 

olej, płótno; 30,5 × 41 cm
sygn. p. d.: „Wojciech Kossak / 1923”

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

68 sopocki dom aukcyjny



v

30
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Napoleon, 1921 r. 

olej, tektura, 48 × 59,8 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak 1921”

cena wywoławcza: 56 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł 

Wydarzenia z kampanii prowadzonych przez Napoleona pobudzały wyobraźnię i żywo 
interesowały Jerzego Kossaka. Stanowiły nieograniczone źródło inspiracji i stanowiły jeden 
z ulubionych motywów malarskich podejmowanych przez artystę, o czym świadczy liczna 
ilość realizacji tego tematu w jego twórczości.  Obrazy poświęcone epopei napoleońskiej 
Jerzy Kossak zaczął malować ok. 1910 r., przy czym największa ilość została namalowana 
w latach 20. XX wieku.  Wówczas powstały najlepsze prace z tego cyklu, wielkoformatowe, 
oryginalne, samodzielnie skomponowane według własnych pomysłów. Płótna zapełniały 
się – by wymienić tylko kilka - takimi tematami jak: „Napoleon w Samosierze oczekuje 
zakończenia szarży” (b.d.), „Palenie sztandarów przed Napoleonem” (.b.d.), „Przejście 
Napoleona ze sztabem przez Wilię” (1924 r.), „Napoleon w odwrocie z Rosji wjeżdża saniami 
do zajazdu” (1926 r.), „Napoleon ze sztabem przekracza most” (1927 r.), „Napoleon ze 
sztabem obserwuje przeprawę wojska przez Berezynę” (1929 r.). Do kanonu najbardziej 
znanych i popularnych motywów wpisała się „Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy”, 
która doczekała się kilku wersji (np. kompozycje z 1923 i 1927 r.). To zafascynowanie 
Jerzego osobą Napoleona i jego dowódczymi zdolnościami podczas batalii przewija się 
również w korespondencji Wojciecha Kossaka, który w 1924 r. pisał żartobliwie do żony: 
„(…) Co tam Coco [pieszczotliwe określenie jakim nazywał syna Wojciech] ładnego popełnia 
i jakie zmartwienia Napoleonowi wymyśla?” („Wojciech Kossak. Listy do żony i przyjaciół 
(1883–1942)”, t. II: lata 1908–1942, wyb. i oprac. K. Olszański, Kraków-Wrocław 1985,  
s. 332). Jerzy Kossak kontynuował tradycje malarskie dziadka Juliusza i ojca Wojciecha, 
zmagając się niejako z dziedzictwem, które na nim spoczęło. 
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Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Zimowa sanna

olej, płótno, 49 × 79 cm
sygn. p. d.: „F.Zygmuntowicz”

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

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

Na drodze

olej, płyta, 20,5 × 19,5 cm
sygn. częściowo zatarta w p. d.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Muszyna

kredki, ołówek papier, 15 × 20 cm
u dołu autorski napis ołówkiem: 
„MUSZYNA PANEWIL.LASELO”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

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

Nikifor ze swoimi obrazami, lata 50. XX wieku

„Obrazki moje na zawsze po mnie zostaną. A są inne 
od innych, bo moje własne. Proszę przypatrzcie się im 
bliżej.” 

Nikifor Krynicki
(Zbigniew Wolanin „Nikifor”, wyd. Bosz, 2022, s. 27)
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

W Krakowie

kredki, ołówek, papier, 21 × 27 cm
u dołu autorski napis: „WKRAKÓWAWSIU-
ILCAZ-SZPOWNAWILLASEŁO”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

„Twórczość Nikifora wymyka się wszelkim porządkującym zaszeregowaniom. Umownie 
ten rodzaj samorodnego malarstwa nazywamy „naiwnym”, ale akurat w odniesieniu do 
sztuki Nikifora to określenie jest nieadekwatne. Jego sztuka jest bowiem wyrafinowana 
i szczegółowo perfekcyjna. Musimy „studiować” Nikifora, oglądać wielokrotnie jego obrazy, 
żeby próbować zrozumieć zawartą w nich treść i symbolikę. By dojść do przekonania, że 
nigdy nie pojmiemy do końca tych - czasem na pozór banalnych - malunków. „Naiwność” 
Nikifora polegała chyba na wierze w to, że malowaniem można poprawić świat. Człowiek 
współczesny, „cywilizowany, od razu oczywiście uśmiechem skwituje taki pomysł. Tyle że 
Nikifor dokonał tego naprawdę! „Nikifor odniósł nad światem największe zwycięstwo: z wroga 
uczynił przyjaciela, obłaskawił otoczenie, zmienił je zupełnie, zgodnie ze swymi pragnieniami” 
-napisał Andrzej Banach.” (Zbigniew Wolanin „Nikifor”, wyd. Bosz, 2022, s. 26.)
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Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Kościół

akwarela, gwasz, papier, 23,5 × 17 cm
u dołu autorski napis: „ROSZOWIECRO-
SYTASEŁO”
na odwrocie trzy pieczęcie okrągłe z napi-
sem „Pamiątka z Krynicy Nikifor Malarz” 
oraz napis tuszem: „1000 zł”.

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

36
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Pejzaż z kościołem

akwarela, gwasz, papier, 21 × 14,5 cm
u dołu autorski napis: „KNICRWIESROSY-
TASEŁO”
na odwrocie dwie pieczęcie okrągła 
z napisem „PAMIĄTKA Z KRYNICY 
NIKIFOR ARTYSTA MALARZ” oraz napis 
tuszem: „1000 zł.”

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Zima, 1938 r.

akwarela, ołówek, papier, 32 × 42 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „K.Kossak 38 r.”

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

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

38
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Postój

akwarela papier, 22 × 33,8 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „K.Kossak”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Nad brzegiem, 1924 r.

gwasz, tektura, 34 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „S Jaxa/1924”

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

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

„Soter Jaxa-Małachowski żywi od najwcześniej-
szych lat swego życia to zamiłowanie do wiecznie 
zmiennego, przepotężnego żywiołu morskiego. […] 
Małachowski jest par exellence malarzem morza, 
[…]. Sotera Jaxę – Małachowskiego zaliczyć na-
leży do tej grupy naszych pejzażystów, którzy sa 
pionierami polskiej marynistyki i stworzyli szereg 
poważnych dzieł w tym zakresie malarskiej twór-
czości.” 

Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego w krakowskim  
Pałacu Sztuki, w: „Czas”, 1938, nr 286, s. 9. 
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Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Nad Bałtykiem, 1927 r. 

akwarela, gwasz, tektura, 
25,5 × 39,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „S Jaxa / 1927.”

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na Pałac Staszica 
i schody Kościoła Św. Krzyża 
w Warszawie

olej, płyta, 26,5 × 37,5 cm
sygn. p. d.: „Wł.Chmieliński”

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

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, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj koło Łodzi – 1951 Paryż)

Wenecja, 1925 r.

olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: „25/Włodz Terlikowski”

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Studiował w Akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J. P. Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boitie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.

„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
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Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Kwiaty w wazonie

akwarela, papier, 58 × 45 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

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

44
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Żona z córką w hamaku, 1921 r.

akwarela, papier, 34,5 × 24,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: „WW”
na odwrocie szkic w akwareli przedsta-
wiający scenę w hamaku i z parasolem, 
w ogrodzie w Kalwarii, l. d.: „1921” 
(ołówkiem), dodatkowo przyklejona 
karteczka z owalną pieczątką z napisem 
w otoku: „ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJ-
CIECHA WEISSA/DOM ARTYSTY” oraz 
z inicjałem wiązanym „WW” po środku 
i z numerem: „001327”

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

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek)

Droga

olej, płótno, 73 × 100 cm
sygn. l. d.: „WIKTOR KORECKI”

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek)

Pejzaż zimowy z chatami

olej, płótno, 51 × 61 cm
sygn. p. d.: „WIKTOR KORECKI”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Krowy na pastwisku

olej, tektura, 21 × 35 cm
sygn. p. d.: „Wlastimil/Hofman”, obok 
data: „19… [6]7”

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

47
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Jarmark w Krościenku, 1932 r. 

olej, tektura, 36,5 × 50,5 cm
sygnowany i opisany autorsko na 
odwrocie: „S. KAMOCKI / „JARMARK 
W KROŚCIENKU” / CZERWIEC / 1932” 
(czerwoną kredką).

cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 11 000 – 14 000 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.
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pejzaż Palestyny

kredka, papier, 18 × 21,5 cm
sygn. i opisany ołówkiem p. d.: „WH/
Palestyna” na odwrocie szkic postaci, 
sygn. i opisany: „Palestyna/WH”

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

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

50
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, 1918 r.

ołówek, papier, 20 × 16 cm
dat. i opisany p. d.: „20/XII 18/przed 
podróżą/do Pragi”, oraz l. d.: „Autoportret”
na odwrocie szkic z przedstawieniem  
Św. Sebastiana, sygn. monogramem p. d.: 
„WH”

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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Wilhelm Carl Räuber
(1849 Kwidzyn – 1926 Monachium)

Scenka rodzajowa

olej, deska, 24,5 × 15,5 cm
sygn. l. d.: „WRäuber”

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studia odbył w latach 1869–1870 w Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. W 1872 roku 
wyjechał do Monachium, gdzie kontynuował naukę w Akademii w pracowni Wilhelma Dieza 
(1839–1907). Finalnie w Monachium osiadł się na stałe. Swoje prace artysta prezentował 
na monachijskich wystawach. W 1880 roku na wystawie w Düsseldorfie otrzymał złoty 
medal, trzy lata później, w Monachium został nagrodzony medalem II klasy. Räuber malował 
obrazy rodzajowe, pejzaże a także sceny historyczne.

52
Wilhelm Carl Räuber
(1849 Kwidzyn – 1926 Monachium)

Scena z sokołem, 1894 r.

olej, płótno, 66,5 × 103 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wilh.Räuber 1894”

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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Jan Perdzyński
(1869 Warszawa – 1902 tamże)

Ułan i dziewczyna

akwarela, gwasz, papier, 27 × 43 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Jan Perdzyński”

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Artysta malarz, ilustrator. W latach 1888–1890 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Następnie w Warszawie zaczął pracę w czasopiśmie „Kłosy”, następnie w „Tygodniku 
Ilustrowanym”, „Wędrowcu” oraz „Ziarnem”. Był autorem ilustracji do wielu książek. Był 
lauretaem wielu nagród i wyróżnień, m.in. zdobył nagrodę „Tygodnika Ilustrowanego” za 
ilustrację do „Kaliny” Teofila Lenartowicza, a na wystawie Sztuki Współczesnej we Lwowie 
w 1894 roku otrzymał medal za akwarelę „Z polowania”. W 1897 roku wyjechał kolejno 
do Paryża i Włoch. Prace które powstały podczas tej podróży były wystawiane na wystawie 
w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie. Perdzyński tworzył przede wszystkim w technice 
akwareli i gwaszu. Z uwielbieniem artysta sięgał po motywy myśliwskie, bitewne, a także 
i rodzajowe. Jednym z nieodłącznych elementów jego prac była sylwetka konia. Prace artysty, 
choć w bardzo małej ilości znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w Muzeum w Białymstoku oraz w lwowskiej Galerii Obrazów.

54
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Nad wodą 

olej, płótno, 39,5 × 60 cm 
sygn. l. d.: „A.Setkowicz”

cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 7 000 – 10 000 zł 

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach 
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak 
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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Andersen-Lundby Anders
(1840 Lundby – 1923 Monachium)

Przeprawa z parowca

olej, płótno, 76 × 114,5 cm
sygn. l. d.: „A.Andersen Lundby”

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

W wieku 20 lat osiedlił się w Kopenhadze, gdzie odkrył malarstwo pejzażowe. Odbył wiele 
podróży artystycznych nad jezioro Starnberg oraz do północnych Włoch. W 1876 roku osiedlił 
się w Monachium, gdzie uczestniczył w wielu wystawach. W jego twórczości dominują 
krajobrazy śródlądowe, rzadziej pojawia się też tematyka marynistyczna. Andersen-Lundby 
zyskał miano wirtuoza w malowaniu śniegu, a także wody. Ceniono go za znakomitą 
umiejętność zastosowania kolorów, za pomocą których potrafił w mistrzowski sposób oddać 
nastroje różnych pór roku. Jego dzieła znajdują się w zbiorach publicznych, m.in. w Nowej 
Pinakotece w Monachium.
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Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Zaloty

olej, płótno, 88 × 58 cm
sygn. p. d.: „B.M.Sturmhoefel”

Wystawiany:
–  „Sto lat malarstwa w Gdańsku 

1850–1950. Obrazy z kolekcji Andrzeja 
Walasa i zbiorów prywatnych”, Muzeum 
Sopotu, 22 luty – 14 kwietnia 2013 r.

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Urodzony w Gdańsku, w latach 1871–74 studiował malarstwo w Akademii Berlińskiej 
u prof. Juliusa Schradera. Po studiach powrócił do rodzinnego miasta, gdzie bardzo czynnie 
zaangażował się w działalność Związku Artystów Gdańskich (Vereins Danziger Künstler). 
Wystawy związku organizowane w Katowni (siedzibie związku), cieszyły się wielką popularno-
ścią, właśnie dzięki opisom działalności tego stowarzyszenia znajdujemy najwięcej informacji 
o twórczości Sturmhoefela. Artysta malował obrazy o tematyce historycznej, pejzaże, sceny 
rodzajowe, portrety czy nastrojowe widoki architektury gdańskiej. Jego obrazy charakteryzują 
się szeroką paletą barwną o zróżnicowanej fakturze i niezwykłej świetlistości. Obok Wilhelma 
Stryowskiego należy do najlepszych malarzy gdańskich II połowy XIX wieku. Duży zbiór 
jego prac, ofiarowany przez artystę Muzeum Miasta Gdańska, zaginął podczas II wojny 
światowej. Obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku posiada jeden obraz artysty – „Portret 
gdańskiego burmistrza Konrada Letzkau”.
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Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Małe fryzjerki

olej, płótno, 83 × 64 cm
sygn. p. d.: „M. B. Sturmhoefel”
na krośnie papierowa nalepka  
z odręcznym zapisem: „ (…) Sturmhoefel,/
Danzing (…)”

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Rozładunek przy plaży

akwarela, papier, 12,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E.Hildebrandt”

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wpro-
wadził 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 
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki 
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).
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Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Sztorm

olej, płótno, 19 × 23,5 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.: „EH42”

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł
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Artur Grottger
(1837 Ottyniowice – 1867 Amélie-les- 
Bains)

Opowieści na dobranoc, 1866 r.

ołówek, papier, 19 × 15 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem, powyżej datowany 
l. d.: „3/I 866/(nieczytelnie)/AG”

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Pierwsze wskazówki i nauki artystycznego warsztatu otrzymał od ojca, również malarza, 
który podsuwał mu odpowiednie wzorce i zachęcał do podejmowania określonych tematów. 
Edukację rozpoczął od kursu w pracowni lwowskiego malarza J. Maszkowskiego, następnie 
pod kierunkiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych oraz w późniejszym okresie również w Wiedniu. W obszarze zainteresowania artysty 
były kompozycje historyczne, batalistyczno-rodzajowe, także portrety. Uznanie i popularność 
przyniosły mu patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone tematyce powstania styczniowego, 
m.in. „Polonia” i „Lituania”. Wystawiał w kraju i za granicą.
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Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Pejzaż wiejski

ołówek, brystol, 19,8 × 27,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: „J. Malczewski”
na odwrocie szkic popiersia mężczyzny.

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

62
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Starszy pan o lasce w parku  
oraz szkic jaszczurki, 1897 r. 

tusz, papier, 12,1 × 17,1 cm
opis. i dat. l. b.: „Trenczyn / Wrzesień 20 
/ 1897.”
na odwrocie: Postać w rozwianym 
płaszczu.

cena wywoławcza: 1 500 zł 
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Szkice, 1881 r.

17 sztuk: tusz, akwarela, papier,  
wym. 15,5–16,5 × 8–10,5 cm  
w świetle passe-partout
niektóre z prac sygnowane, datowane
autorskie napisy w obrębie kompozycji

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1844–1851 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Jana Feliksa 
Piwarskiego, Christiana Breslauera, i Marcina Zalewskiego, a następnie w latach 1853–1855 
w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1856 wyjechał do Paryża, gdzie uczył się 
w pracowni Leona Cognieta i studiował dawnych mistrzów w muzeach. W 1858 r. po 
powrocie do Warszawy rozwinął szeroką działalność artystyczną i publiczną. W 1860 r. 
był współzałożycielem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Uczył malarstwa i rysunku 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz we własnej pracowni gdzie wykształcił się m.in. 
Chełmoński, Wyczółkowski, Stanisławski, Podkowiński Pankiewicz.  W 1878 roku otrzymał 
tytuł profesora Akademii petersburskiej. Jeździł za granicę – do Berlina, Włoch, Wiednia, 
Pragi i kilkakrotnie do Paryża. Dużo podróżował po kraju, a szczególnie często i chętnie 
jeździł w Tatry. Malował rodzajowe sceny wiejskie, portrety, obrazy historyczne oraz pejzaże 
zwłaszcza tatrzańskie.
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Władysław Malecki
(1836 Masłów – 1900 Szydłowiec)

Krajobraz z sylwetą kościoła 
(Krajobraz górski, Krajobraz 
z okolic Monachium), 1869 r.

olej, płótno, 65,5 × 87 cm
sygn., opis. i dat. p. d.: „W. Malecki. 
Monachium 1869 r.”,
na odwrocie stempel niemieckiego (mona-
chijskiego?) składu materiałów malarskich

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
Adama Konopackiego z 2015 r.

Opisywany i reprodukowany:
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s.2
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 262, s.2
–  „Kłosy” 1870, I półr., nr 256, s. 317 – 

reprodukcja z wystawy TZSP

Opisywany i reprodukowany w „Kurierze” 
i w „Kłosach” najprawdopodobniej na 
podstawie identyfikacji z tytułu i ilustracji 
z obrazem.

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 200 000 – 220 000 zł

„Krajobraz z okolic Monachium, p. Malec-
kiego, obok głębokich i sumiennych studiów 
z natury, widnieje prawdziwym talentem. 
Okolica szczęśliwie obrana i pięknie prze-
niesiona na płótno.” 

„Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s. 2

Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów drugiej połowy XIX w. W latach 1852–1856 
studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Christiana 
Breslauera. Po ukończeniu studiów otrzymał zatrudnienie w dekoratorni teatrów rządowych. 
Zadebiutował na pierwszej wystawie nowo powstałego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w 1861 roku. Po otrzymaniu stypendium rządowego pięć lat później wyjechał na dalsze studia 
do Monachium, gdzie uczył się w prywatnej pracowni słynnego pejzażysty Eduarda Schleicha 
st., nazywanego „ojcem Stimmungu”. W Monachium nawiązał bliższe kontakty z tamtejszym 
polskim środowiskiem artystycznym, m.in. z braćmi Gierymskimi, Józefem Brandtem czy 
Juliuszem Kossakiem. Mniej więcej dziesięcioletni okres pobytu w Monachium należał do 
najbardziej pomyślnych w karierze Maleckiego. Odbywał liczne podróże po Bawarii, malował 
górskie pejzaże z Alp i Tyrolu. Odwiedzał też rodzinne strony. Z tego okresu pochodzą widoki 
przedmieść Krakowa. Co roku przysyłał do kraju obrazy na wystawy do Warszawy, Krakowa 
czy Lwowa. Odnosił sukcesy na wystawach europejskich, m.in. w Monachium, Wiedniu, 
Berlinie i w Londynie, gdzie w 1874 zdobył złoty, a w 1877 srebrny medal. W 1880 roku 
artysta powrócił na stałe do kraju i zamieszkał w Warszawie. Malował widoki Saskiej Kępy, 
Wilanowa, Mokotowa, Alei Ujazdowskich, parku Łazienkowskiego czy Solca. W owym 
czasie najczęściej wystawiał w warszawskim TZSP. Najbardziej charakterystyczne dla jego 
twórczości są pejzaże – zarówno malownicze widoki górskie jak i rozległe przestrzenie równin, 
jeziora w górach, rzeki w płaskim, równinnym krajobrazie, lasy, parki miejskie, widoki wsi, 
miasteczek, przedmieść oraz zabytkowej architektury. Uznawany był również za doskonałego 
rysownika, którego prace tak opisał Tadeusz Dobrowolski: „szkice pejzażowe, rysowane 
miękko i wrażliwie zadziwiają delikatną, wyczutą kreską, nowoczesną, a nawet prekursorską 
nutą”. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych w Warszawie, Kielcach, 
Krakowie, Szczecinie, Poznaniu.

Wł. Malecki, Krajobraz górski – Krajobraz z sylwetą kościoła,  
rycina z tygodnika „Kłosy” 1870, I półr., nr 256, s. 317  
– reprodukcja z wystawy TZSP 

122 sopocki dom aukcyjny



„W roku 1869 kończy się pierwszy okres monachijski Wła-
dysława Maleckiego, trudno jednak ustalić, kiedy przybywa 
on do kraju, rozpoczynając drugi okres polski, krótki, bo 
trwający ledwie ponad rok. Wyznacznikami mogą tu być 
dwa obrazy olejne, które powstały w tym właśnie roku. Są 
nimi: „Krajobraz górski”, kat. 3, (znany też jako „Krajobraz 
z sylwetą kościoła” – pierwotny tytuł „Krajobraz z okolic 
Monachium”) oraz „Krajobraz z okolic Buska”. Ponieważ ten 
ostatni wystawiany był w lipcu na wystawie w Monachium, 
można przyjąć, że Malecki już w drugim kwartale 1869 roku 
znalazł się w Polsce, a zatem „Krajobraz górski” namalował 
jeszcze przed przyjazdem do kraju. (…) Refleksyjna zadu-
ma emanująca z pejzażu, tchnącego jeszcze romantyczną 
nutą, pogłębiona została ciężkimi, szarymi przedburzowymi 
chmurami, spowijającymi rozmazany zarys gór i odcinającą 
się na tym tle sylwetą kościoła. Nieco wyraźniej ukazane 
zostały namalowane w tonacji brązów i zieleni pierwszopla-
nowe drzewa i podmokła ziemia, w prawej części obrazu 
widoczny jest wąwóz rzeki okalającej porośnięte wzniesienie 
z kościołem. Obraz ten osadzony jest silnie w nurcie mona-
chijskiego malarstwa pejzażowego, reprezentowanego przez 
Eduard Schleicha i Adolfa Heinricha Liera.” A.Oborny „Poeta 
pejzażu”, [w:] Władysław Aleksander Malecki 1836–1900, 
Kielce 1999, s. 28.
 „Dzieło to jest nieznaną dotąd w literaturze wersją nie-
mal identycznej pracy znajdującej się obecnie w Muzeum 
Narodowym w Warszawie (w zbiorach od 1928 roku), 
znacznie mniejszej pod względem wymiarów i różniącej się 
nieznacznie szczegółami i kolorystyką (por. poniżej). Malecki 
często powracał do tych samych tematów i tworzył różne 
wersje tego samego dzieła. Trudno powiedzieć, który obraz 
został namalowany jako pierwszy, oba noszą tę samą datę 
roczną, więc z całą pewnością powstały w bardzo bliskich 
odstępach czasowych. Warszawska wersja pomimo tego, 
iż jest znacznie mniejsza, a co za tym idzie oszczędniejsza 
w szczegóły nie powinna być raczej uważana za szkic do 
większej kompozycji, jest to obraz przez artystę skończony 
i sygnowany. (…)
 Wiadomo, że „Krajobraz górski” (pod tytułem „Krajobraz 
z okolic Monachium”) był wystawiany na Wystawie Obrazów 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim 
i reprodukowany pod postacią ryciny w tygodniku „Kłosy” 
w 1870 roku (nr 256, s.317 zob. ilustr.). Porównując rycinę 
z obiema wersjami obrazu — tą z Muzeum Narodowego 
w Warszawie i omawianą – trudno jednoznacznie określić, na 
podstawie, której wersji została ona stworzona, a co za tym 
idzie, która z prac była prezentowana na wystawie. Sposób 
ukazania szczególnie kościółka, proporcje jego wieży i ko-
pułka, na rycinie mogłyby wskazywać, że pierwowzorem byt 
jednak omawiany, nieznany dotąd obraz, a nie jak sądzono 
jego mniejsza, warszawska wersja.” 

Fragmenty ekspertyzy Adama Konopackiego z 2015 r.
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Jeździec

olej, płótno, 54,5 × 65 cm
na odwrocie pieczątka londyńskiej galerii 
POSK z numerem pracy: „138”

Pochodzenie:
–  Galeria POSK (Polski Ośrodek Społecz-

no-Kulturalny), Londyn
– Kolekcja prywatna, Polska

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

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne 
przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący przy stole, 
grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, 
które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, 
przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował 
przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Pejzaż z drzewami, ok. 1908 r.

olej, sklejka; 14,7 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Makowski.”
Na odwrocie fragment dedykacji:  
Szanownej Pani P(…? - nieczytelne)
lawskiej / nieczytelne.

cena wywoławcza: 43 000 zł 
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

128 sopocki dom aukcyjny
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Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Port w Collioure

akwarela, papier, 37 × 46 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „Peské”

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

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.

„(…) Peské wprowadza nas do innego świata – natury kojącej i bujnej. Mało 
u nas znany ten artysta, talentem swym i pracą zdobył bez hałasu i tam-
tamu reklamy stanowisko bardzo wybitne. Skalę twórczości ma niezwykle 
rozległą: kompozycje, pejzaż, portrety, martwe natury, akwaforty i projekty 
dekoracyjne z użyciem najróżniejszych technik malarskich, które opanował 
p o mistrzowsku. Jest kontynuatorem tradycji wielkiego malarstwa (szkoły 
barbizońskiej) pierwszej połowy XIX wieku, które wzbogacił zdobyczami 
kolorystyki impresjonistycznej. Szczęśliwa ta kombinacja świetnego rysunku 
z bujną, ale w karbach utrzymaną paletą [oraz] ujęciem plastycznym 
i mocnym tematu, w który głęboko się wczuwa, stanowią istotną a niepo-
wszednią oryginalność naszego rodaka.”

E. Woroniecki, „Artyści polscy w paryskim salonie [Jesiennym]”,  
„Tygodnik Ilustrowany”1924, półr. I, s. 100.
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Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Pejzaż z jeziorem/Dom nad 
brzegiem jeziora,  
lata ok. 1928–1930

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. l. d.: „Mondzain.”

Pochodzenie:
– kolekcja Urszuli i Piotra Hofman

Wystawiany:
–  „Simon Mondzain. Mistrzowie École de 

Paris”, 21.09.2012–31.12.2012, Villa 
La Fleur, Konstancin Jeziorna

–  „Simon Mondzain. Mistrzowie École 
de Paris”, 14.01.2013–30.04.2013, 
Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm

–  „Szymon Mondzain i École de Paris. 
Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hof-
man”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac 
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej 
Muzeum Narodowego w Gdańsku

–  „Między Montmartre’em a Montparnas-
se’em. Dzieła artystów z ziem polskich, 
działających w Paryżu w latach 
1900–1939, z kolekcji prywatnych”, 
24.06.2017–15.10.2017, Muzeum 
Śląskie, Katowice

Reprodukowany:
–  „Simon Mondzain. Mistrzowie École de 

Paris”, tekst: E. Bobrowska, Warszawa 
2012, kat. 55, s. 140

–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red. 
U. Hofman, Warszawa, 2013, s. 13

–  „Między Montmartre’em a Montparnas-
se’em. Dzieła artystów z ziem polskich, 
działających w Paryżu w latach 
1900–1939, z kolekcji prywatnych”, 
katalog wystawy, Muzeum Śląskie, 
2017, s. 276

–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, red. 
U. Hofman, Warszawa, 2018, s. 13

cena wywoławcza: 34 000 zł •
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

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

„Każdy pejzaż Simona Mondzaina świadczy o okrutnej walce artysty o uzyskanie równowagi 
pomiędzy swą wizją wewnętrzną a rzeczywistością. Efektem jest olśniewający cykl przesycony 
światłem widoków (…) wierny malarskim metodom impresjonistów, pracuje w plenerze. 
Interesuje go tu fragment krajobrazu, który dzięki swej strukturze stanowi jednorodną całość. 
Pejzaż taki stał się dla niego punktem odniesienia i pozwolił mu zaprezentować się jako 
kolorysta. Natura, niczym busola, będzie odtąd wskazywać rytm jego działań.” W. George, 
Simon Mondzain, „L’Amour de l’art.” 1923, nr 9, s. 688–690
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Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczynka w zielonym 
kapelusiku

olej, płótno naklejone na płytę,  
49,6 × 40 cm
sygn. p. d.: „Kanelba”

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzain i École de Paris. 

Polska awangarda malarska II połowy 
XX wieku. Kolekcja Urszuli i Piotra Hof-
man”, 22.02.2015–22.04.2015, Pałac 
Opatów – Oddział Sztuki Nowoczesnej 
Muzeum Narodowego w Gdańsku

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2013, s. 32
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

Warszawa 2018, s. 30

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

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie tworczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorcow, by w poźniejszym okresie inspirować się wspołczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj z przewagą 
jednej barwy.

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

Z. St. Klingsland, La peinture de Kanelba,  
„Pologne Litteraire” 1932, nr 65–66, s. 4
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie, 1930 r.

olej, płótno, 16,5 × 27 cm
sygn. i dat. l. d.: „H.Epstein/1930”

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

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie 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 wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.

„Poszczególne obrazy przypominają odrębne organizmy żyjące intensywnym życiem. Płasz-
czyzny wibrujące i drżące. Kolory, których zadaniem nie jest tworzenie barwnych arabesek, 
lecz ożywienie materii przedstawionej na dwuwymiarowym płótnie, a zatem zastosowanie 
fikcji wizualnej. Cnotą kardynalną artysty, o którym mowa, jest umiejętność tworzenia iluzji, 
że przedstawione postacie żyją i działają. Co nie oznacza, że Henryk Epstein celuje w sztuce 
figuratywnej. Artysta nie dąży do przekazywania czy komunikowania swych odczuć, swych 
doznań wzrokowych. Jego cel jest inny. Malarz stara się ożywić postacie, których kształty 
i wygląd zewnętrzny przypominają zwykłych ludzi, wyposażając je w nową duszę, stanowiącą 
wytwór jego wyobraźni, jego własność.”

W. George, The School of Paris, [w:] C. Roth, Jewish Art. An Illustrated History,  
Tel Aviv 1961, szp. 709.

71
Aleksander (Sasza) Blonder 
(Blondel)
(1909 Czortków – 1949 Paryż)

Mały Port

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

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

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

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

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

Warszawa 2018, s. 59

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1931–1934 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowi-
cza, W. Jarockiego i F. Pautscha, jednocześnie architekturę (1931–1932) w paryskiej École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. W 1933 r. został współzałożycielem awangardowej 
Grupy Krakowskiej. Uczestniczył w wystawach ugrupowania, a także w wystawach IPS. 
W roku 1937 odbył się indywidualny pokaz prac artysty w warszawskim Salonie Henryka 
Koterby. Tego samego roku Blonder wyjechał na stałe do Paryża. Okres II wojny światowej 
spędził na południu Francji. Po jej zakończeniu powrócił do Paryża, lecz odtąd często 
przebywał w południowych regionach kraju, by malować tamtejsze pejzaże. Należał do 
ugrupowania Artistes Méridionaux w Tuluzie. W latach 1945–1959 twórczość artysty 
prezentowana była w wielu miastach Francji, m.in. w Paryżu, Montpellier i Tuluzie. Poza 
pejzażami malował martwe natury, portrety, we wczesnym okresie również tematy żydowskie. 
Znamienne dla jego prac są syntetyzacja i geometryzacja form oraz intensywne, kontrastowo 
zestawiane barwy.
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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 Montpar-
nassem. Dzieła polskich artystów 
działających w Paryżu w latach 
1900–1939 z kolekcji prywatnych”, 
Muzeum Narodowe w Katowicach, 
23.06–15.10.2017

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

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

Warszawa 2018, s. 69

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

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

73
Szymon Mondzain
(1888 Chełm – 1979 Paryż)

Akt, 1924 r. 

kredka, wegiel, papier, 62 × 47 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat,. ołówkiem p. g.:  
„Mondzain/ Paris 1924”

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

Prezentowana praca jest szkicem do obrazu z 1924 roku „Kobieta orientalna” (olej, płótno) 
Reprodukcja czarno biała w: „Simon Mondzain. Mistrzowie Ecole de Paris”, tekst Ewa 
Bobrowska, katalog wystawy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 21 września - 31 grudnia 
2012, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, 14 stycznia - 30 kwietnia 2013, s. 192 (il.)
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Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Martwa natura z wiolonczelą, 
1971 r.

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

Wystawiany:
–  „Szymon Mondzajn i École de Paris. 

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

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

Reprodukowany:
–  „Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman”, 

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

Warszawa 2018, s. 61

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łódzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniósł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do której należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął współpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska twórczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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Nathan Grunsweigh
(1883 Kraków – 1956 Paryż)

Wazon z kwiatami

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

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

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

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

Maurice Raynal, L’Intransigeant, 11 X 1923, s. 2  
[w]. M.Muszkowska, „Natan Grunsweigh,  

Mistrzowie École de Paris”, 2020 r., 57
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Włodzimierz Terlikowski 
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Martwa natura z figurą Buddy, 
1920 r. 

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. i dat. d.: „20 / W. de Terlikowski.”

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 16 000 – 20 000 zł 

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

J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). 
Malarstwo. [kat. wystawy], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Martwa natura z królikiem 

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. p. g.: „H. Epstein.”

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

„Talent Epsteina ujawnia jednak swą prawdziwą skalę dopiero w najnowszych płótnach: 
martwych naturach, o kolorze konkretnym, cielesnym, aktywnym i zyskującym czystszy 
sens, Nie jest to kolor Courbeta. Choć kolor ten służy mu jedynie do wyrażenia „ciężaru” 
odwzorowywanego przedmiotu, jego gęstości, materii, podkreśla także jego plastyczność. 
Wyzyskuje cały potencjał plastyczny obiektu, który odtwarza nie tyle pod postacią widma, 
odbicia, czy „odpowiednika”, pozbawionego namacalnej realności, ile pod postacią ciała, 
zdrowego, ożywianego płynącą w nim młodą krwią, przesyconego świeżością. Patrzymy 
odtąd na płótna Henryka Epsteina nie jak na cienie, fikcje barwne, ale jak na żywe istoty, 
wyposażone w mięśnie, tętnice i naczynia krwionośne, jak na istoty, których serca biją 
równym rytmem.”

W. George, Epstein, Paris 1931, s. 7–13.
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Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret kobiety

litografia, papier, 26,5 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: „Kramstyk”

Analogiczna grafika reprodukowana:
–  „Roman Kramsztyk 1885–1942: 

wystawa monograficzna”, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, luty-marzec 
1997, red. Renata Piątkowska, Magda-
lena Tarnowska, poz. 51, s. 230

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

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium oraz w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał 
się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie przynależał 
do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Literackiego 
w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał do kraju, gdzie 
wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której był założycielem. 
Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk należy do grona 
najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać wyraźną 
inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których zawracał 
uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej gamie 
kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany kontur, 
okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał się na 
przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce odnosił 
do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta swoje 
prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Analogiczna, do oferowanej na aukcji, grafika znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu 
Historycznego (nr inw. A-1035/2). Podobieństwa w fizjonomii pozwalają sądzić, że naj-
prawdopodobniej ta sama modelka pozowała artyście do obrazu olejnego „Biała Murzynka”, 
wchodzącego w skład kolekcji moskiewskiego Muzeum im. Puszkina (por. Roman Kramsztyk 
18851942: wystawa monograficzna, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, luty-marzec 
1997, red. Renata Piątkowska, Magdalena Tarnowska, poz. 152, s. 204).
„Już od początków twórczości najważniejszym tematem dla Kramsztyka był człowiek. 
Z biegiem czasu portret (rzadziej kompozycje figuralne) zaczął zdecydowanie dominować 
w dorobku malarza i jest jego najciekawszą częścią. W galerii portretu tworzonej latami przez 
artystę znajdziemy zarówno wizerunki przyjaciół, rodziny, literatów, aktorów i malarzy, jak 
i pań z towarzystwa, ministrów, premierów, dzieci, a także „typy egzotyczne” – Murzynów 
i Ludzi Wschodu: Chińczyków i Japończyków.”

Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em: Roman Kramsztyk,  
Warszawa 2004 r., s. 99

„W portrecie – mówił artysta w wywiadzie dla „Kuriera Czerwonego” – chodzi mi przede 
wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej, tkwiącej w modelu. Stąd pochodzi 
fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi podobiznami, gdyż postać, czy głowa 
ludzka jest w nich tylko organiczną treścią pewnej kompozycyjnej całości ściśle podległej 
ogólnym rządzącym nią prawom. (...) Zaznaczam to bowiem silnie, że interesuje mnie 
jedynie malarska, nie literacka strona modela, czy tematu. Dlatego każdy mój obraz jest 
kompozycją, nie kopiowaniem natury.”

cyt. za: Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em: Roman Kramsztyk, 
Warszawa 2004 r., s. 99–103
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Łódź na brzegu, ok 1935 r.

piórko, tusz, akwarela, ołówek, papier, 
43 × 55 cm
sygn. ołówkiem p. d.: „H. Epstein”

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

80
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Odpoczynek nad wodą

akwarela, papier, 38 × 53 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: „H. Epstein”

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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81
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”

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

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

82
Zygmunt Landau 
(1898 Łódź – 1962 Tel Aviv)

Mała dziewczynka w chuście

olej, tektura, 42 × 32 cm
sygn. p. g.: „Landau”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 500 – 9 500 zł 

Studiował w łódzkiej Szkole Rysunkowej Jakuba Kacenbogena. Potem uczył się w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Stanisława Lentza. Landau brał udział 
w łódzkim życiu artystycznym, również po wyjeździe do Paryża w 1919/1920. Nad Sekwaną 
zamieszkał na Montparnasse w “La Ruche” – pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania 
dla artystów, uczęszczał do Académie de la Grande Chaumiere i Academie Colarossi, 
często odwiedzał paryskie muzea, przyjaźnił się m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Amedeo 
Modiglianim. W 1928 roku przyjechał do Polski z okazji swoich wystaw w Warszawie i Łodzi. 
Mieszkał przez pewien czas w Saint-Tropez ze znanym angielskim krytykiem i malarzem, 
głównym ideologiem Bloomsbury Group, Rogerem Fryem, który propagował twórczość 
Landaua w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Po wojnie mieszkał także w Nicei i Paryżu, 
wystawiał w Londynie i Sztokholmie. Pod koniec lat 50. przeprowadził się do Izraela gdzie 
kontynuował pracę malarską. W 1962 roku wykonał swe ostatnie dzieło – witraże dla małej 
kaplicy przy siedzibie YMCA w izraelskiej Tyberiadzie.
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83
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Mimozy

litografia barwna, papier, 47 × 56,5 cm 
w świetle passe-partout
l. d. ołówkiem: „XXXV/L” w p. d. pieczęć: 
„ATELIER KISLING” i odręczny podpis: 
„Jean Kisling”

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

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

84
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Plac de Furstenberg w Paryżu

litografia barwna, papier, 52,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: „Kisling”
l. d.: sucha pieczęć „ATELIER KISLING” 
z nr „LIX/LXX”

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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85
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

litografia, papier, 51 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: „Kisling”
l. d.: sucha pieczęć „ATELIER KISLING” 
z nr „LIX/LXX”

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

86
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty

litografia barwna, papier,  
55,5 × 46,5 cm (zadruk), arkusz 
54 × 75 cm
sygn. na kamieniu p. g.: „Kisling”; opis. 
ołówkiem. l. d.: „64/150”
p. d.: pieczęć „ATELIER KISLING” 
i odręczny podpis: „Jean Kisling”

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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87
Tadeusz Dobrowolski
(1899 Nowy Sącz – 1984 Kraków)

Niedzielny spacer/Stare dobre 
małżeństwo, 1940 r.

akwarela, gwasz, ołówek, papier,  
60 × 39 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „TDobrowolski 940”
na odwrocie szkic z przedstawieniem 
podobnej sceny z kobieta i mężczyzną

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1917–1922 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, a także w tam-
tejszej ASP. Naukę kontynuował w kilku krajach Europy, m.in. w Austrii, Francji i Włoszech. 
W latach 1927–1939 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, gromadząc 
kolekcję malarstwa polskiego. W 1954 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego sztuki 
nowoczesnej UJ. W latach 1949–1954 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Jest autorem wielu publikacji dotyczących sztuki polskiej, m.in. trzytomowej monografii 
Polskie malarstwo nowoczesne. Znane przykłady jego twórczości malarskiej pochodzą 
z okresu młodzieńczego, głownie z lat 20-tych, i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym 
wykonywał również portrety.

88
Ludwik Cylkow 
(1877 w Warszawie – 1934 Nante, 
Francja) 

Pejzaż, 1940 r.

olej, płótno; 60 × 73 cm
sygn. l. d.: „L.CYLKOW”

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

W latach 1901–1902 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych a w 1902 roku 
zadebiutował na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje 
obrazy wystawiał  zarówno w Krakowie (TPSP ) jak i w Warszawie salonach Aleksandra 
Krywulta i Abe Gutnajera. W roku 1921 brał udział  w wystawie prac artystów żydowskich 
w Warszawie. Osiadł we Francji, gdzie studiował w Académie Julian. Malował pejzaże, 
zwłaszcza widoki nadmorskie z Bretanii i Wandei. 
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89
Stefan Domaradzki
(1897 Niżny Nowgorod – 1983 Nandy 
pod Paryżem)

Brzózki nad wodą, 1928 r.

olej, tektura, 49 × 69 cm
sygn., dat. i opisany l. d.: „Domaradzki. 
Stankowizna.1928”
na odwrocie nalepka wystawowa 
z tytułem pracy oraz numerem „07816”, 
powyżej napis z dedykacją z 1944 roku

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Malarstwo studiował w Moskwie, w prywatnej szkole Stanisława Żukowskiego, a następnie 
w Szkole Sztuk Pięknych w pracowni profesora S. Malutina. W 1921 roku przyjechał do 
Polski, gdzie rok później rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni 
prof. K. Tichego. Swoje prace prezentował na wystawach w Moskwie, oraz we Francji, a od 
1924 roku w TZSP w Warszawie. Domaradzki malował przede wszystkim pejzaże, widoki 
miejskie, rzadziej martwe natury.

90
Richard Albitz
(1876 Berlin – 1954)

Zima w Zakopanem

olej, płótno, 82 × 70 cm
sygn. l. d.: „R.ALBITZ”
na krośnie autorski: „R.ALBITZ.  
BERLIN. „Winter
an der Zakopianka”/(Zakopane) ”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Malarz pejzażysta, związany z berlińskim środowiskiem artystycznym. Pełnił służbę jako 
asystent w niemieckiej poczcie, z czasem awansował na starszego inspektora telegrafu. 
W czasie I wojny światowej brał udział jako ochotnik. Obok pracy zawodowej Albitz zajmował 
się również malarstwem. Studia artystyczne odbył w Szkole Sztuk Stosowanych w Charlot-
tenburgu, jednocześnie uczęszczając do berlińskiej pracowni, najprawdopodobniej u Eugena 
Brachta. W 1907 roku studiował u Hansa Hartiga. Jeszcze przed II wojną światową Albitz 
został uznanym malarzem. Należał do kilku stowarzyszeń artystycznych, m.in. od 1913 
do Związku Artystów Berlińskich. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w 1910/1911 na 
XXI wystawie Berlińskiej Secesji, w 1911 na jubileuszowej wystawie w Wiedeńskim Domu 
Artystów, w 1912 na dorocznej wystawie monachijskiej spółdzielni artystów w Królewskim 
Szklanym Pałacu w Monachium, w 1919 na Międzynarodowej Wystawie Monachijskiej 
Stowarzyszenie Artystów „Secesja” oraz 1924 i 1927 na Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie. 
Otrzymał medale i nagrody, m.in. w 1913 roku wiedeński Złoty Medal Państwowy. Głównym 
tematem obrazów artysty był pejzaż.

161160 sopocki dom aukcyjny aukcja ZimoWa



91
Gerhard Graf
(1883 Berlin – 1960 Sztokholm)

Malbork

olej, płótno, 70 × 95 cm
sygn. p. d.: „GERHARD GRAF”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studiował malarstwo pod kierunkiem H. Eschkego w Akademii berlińskiej i aktywnie uczest-
niczył w życiu artystycznym. W jego twórczości odnajdziemy widoki miast europejskich 
– Berlina, Paryża, Wenecji, Gdańska czy Królewca. Są to doskonałe studia architektoniczne 
o zdecydowanej, impastowej fakturze i ekspresyjnym wyrazie. Jako marynista zasłynął 
z malowania widoków portowych, którym nadawał dynamiczny, ekspresyjny charakter.

92
Gerhard Graf
(1883 Berlin – 1960 Sztokholm)

Paryż

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

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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Artysta nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż miejski

olej, płótno, 70 × 60,5 cm
sygn. p. d.: (nieczytelnie)

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

94
Wilhelm Wilcke
(1885 Templin – 1979 Overath)

W Królewcu – Königsberger 
Hundegatt

olej, tektura, 67 × 55 cm
sygn. p. d.: „W.Wilcke”
na odwrocie opisany: KÖNIGSBERGER 
HUNDEGATT/ H.WILCKE

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000  – 6 000 zł

W latach 1908–1910 studiował malarstwo pejzażowe oraz historię sztuki i pedagogikę 
w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu u Eugena Brachta. Po 1918 roku, po zakoń-
czeniu wojny, kontynuował naukę malarstwa pejzażowego u Hansa Lichta. Od 1919/20 
był pracownikiem artystycznym prawicowo-konserwatywnego magazynu „Kyffhäuser”, od 
1920 do 1930 pełnił funkcję wykładowcy w Volkshochschule Schöneberg i Diesterweg 
Hochschule. W 1925 został mianowany nauczycielem nauczania artystycznego. Wilcke 
malował prawie wyłącznie pejzaże.
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95
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Dama w kapeluszu, 1902 r.

akwarela, papier, 43 × 30 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p.d.: „F.Kostrz 902”

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

W l. 1844–49 uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. 
Chrystiana Breslauera, Aleksandra Kolulara oraz Jana Feliksa Piwowarskiego, który to 
wpłynął na styl Kostrzewskiego w młodości. Podczas nauki przyjaźnił się m. in. z Wojciechem 
Gersonem czy Józefem Brodowskim, z którymi długo utrzymywał kontakt, także po ukończeniu 
studiów, razem malując i poszukując twórczych inspiracji. Artysta w l. 1850–60 wykonał 
ok. 200 akwarel i rysunków ze scenami rodzajowymi Warszawy. W tym czasie zaczął 
malował w stylu starych mistrzów holenderskich, do czego przyczyniła się podróż w 1856 
r. na zachód Europy, gdzie zwiedził m.in. Drezno, Berlin, Wiedeń i Paryż. Pracował jako 
nauczyciel rysunku, także w Szkole Rysunku i Malarstwa Marii Łubieńskiej. Publikował 
satyryczne rysunki w wielu czasopismach, np. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, 
„Kłosach” oraz tworzył ilustracje do utworów literackich. Wystawiał w krakowskim i lwowskim 
TPSP, TZPR, Salonie Aleksandra Krywulta, Salonie Artystycznym itp. Kostrzewski często 
ukazywał życie warszawskiego ludu zmagającego się z biedą i niesprawiedliwością społeczną. 
Nierzadko w twórczości krytykował przywary i zacofanie społeczeństwa. Był też doskonałym 
pejzażystą, z wyczuciem światła, koloru oraz świetną kompozycją.

96
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Elegancki Pan z papierosem, 
1892 r.

akwarela, papier, 41 × 28,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p.d.: „F.Kostrz 92”

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
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99
Stanisław Rejchan
(1858 Lwów – 1919 Kraków)

Portret kobiety

ołówek, papier, 13,5 × 9 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „St. Rejchan”

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Pochodził z rodziny o malarskich tradycjach; był synem Alojzego, wnukiem Józefa oraz 
prawnukiem Mateusza Rejchanów. W latach 1877–82 studiował malarstwo w wiedeńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Christiana Griepenkerl`a. Naukę uzupełniał w Pa-
ryżu w École des Beaux-Art u Leona Bonnata oraz Jeana Paula Lauransa. Wiele podróżował 
m.in. do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec oraz Włoch. Był bardzo cenionym portrecistą. 
Uwieczniał również sceny z życia paryskiej i lwowskiej bohemy. Poza malarstwem uprawiał 
także rysunek. Prace te pojawiały się na łamach wielu zagranicznych czasopism, takich 
jak: paryski „Le Monde Illustré”, „Le Figaro Illustré”, londyński „The Graphic”, monachijski 
„Moderne Kunst” oraz polskiego „Tygodnika Ilustrowanego”.

97
Arkadiusz Mucharski
(1853 Warszawa-1899 tamże)

Uśmiechnięty

tusz, papier, 14 × 12 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „A.Mucharski”

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

98
Arkadiusz Mucharski
(1853 Warszawa – 1899 tamże)

Wędkarze

tusz, papier, 14 × 12 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: „A.Mucharski”

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1000 – 1 500 zł

Był muzykiem, rysownikiem ilustratorem i malarzem. 
W latach 1876–99 był głównym, obok Franciszka 
Kostrzewskiego, rysownikiem czasopisma Mucha, gdzie 
zamieszczał przede wszystkim rysunki humorystyczne 
i satyryczne oraz karykatury. Pracował w teatrze jako 
dekorator, zajmował się też ilustracjami książkowymi. 
Wystawiał głównie w Warszawie – w Salonie Krywulta 
i Salonie Artystycznym. Malował akwarele przedstawiające 
codzienne życie ówczesnej Warszawy oraz ludowe scenki 
rodzajowe.
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101
Karol Miller
(1835 Częstochowa – 1920 Warszawa)

Ruski halabardzista

akwarela, papier, 30 × 22 cm 
w świetle oprawy
śr. d. napis: „Ruski halabardzista”
p. d. adnotacja: „autentyczność pracy/K. 
Millera poświadcza/A. Kędzierski”

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

W latach 1851–1857 studiował w SSP w Warszawie, pod kierunkiem K. Kaniewskiego 
R. Hadziewicza i M. Zaleskiego. Uzyskawszy stypendium Komisji Oświecenia wyjechał do 
Petersburga, gdzie na ASP w 1873 roku otrzymał tytuł „Kłassnyj chudożnik” II stopnia. 
Regularnie wystawiał w Warszawie w TZSP, w salonach Aleksandra Krywulta i Józefa Ungra 
oraz w TPSP w Krakowie. Brał również udział w wystawach w Filadelfii (1876), Paryżu 
(1878) i Wiedniu (1886). Początkowo malował sceny historyczne i widoki oraz sceny 
rodzajowe. W późniejszym czasie wyspecjalizował się w portrecie (H. Modrzejewska w roli 
Ofelii, W. Rapacki jako Hamlet, A Wilkońska). Malował także obrazy religijne.

100
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Mężczyzna w ukwieconym 
kapeluszu

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

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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102
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Portret kobiety

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

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.

103
Otto Vaeltl
(1885 Moosburg – 1977 Seeshaupt)

Bratki

olej, płótno, 42 × 53 cm
sygn. p.d.: „Vaeltl”

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Malarz pochodzenia niemieckiego. Nauki malarstwa pobierał u Ludwiga Hartmanna w Mo-
nachium. Był członkiem monachijskiego Stowarzyszenia Artystów. Vaeltl w swojej twórczości 
malował portrety, sceny rodzajowe. Największe uznanie zdobył jako malarz martwych natur.
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104
Zygmunt Kaczówka
(1915–1996)

Potok

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

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

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 
– tabory, ogniska oraz polowania z przedstawieniami koni martwe natury z kwiatami i sceny 
rodzajowe z udziałem koni (zimowe przejażdżki, sceny z polowań).

105
Paul Weimann
(1867 Wrocław -1945 Jelenia Góra)

Zima w Karkonoszach

olej, płótno, 67 × 106 cm
sygn. l. d.: „P. Weimann”

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Studia odbył w Szkole Sztuki we Wrocławiu, w pracowni kierunkiem C. E. Morgensterna. 
Naukę kontynuował w latach 1897–1899 w Akademii w Berlinie. W dorobku malarskim 
Weimanna przeważają pejzaże. Artysta z uwielbieniem przedstawiał na swoich płótnach 
krajobrazy Dolnego Śląska, Karkonoszy, Jeleniej Góry. Szczególną popularnością cieszyły 
się zimowe przedstawienia karkonoskich widoków. Największy zbiór prac artysty znajduje 
się w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
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106
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Akteon, 1940 r.

olej, kredki, papier, 43 × 29 cm 
w świetle oprawy
dat. i sygn. p. d.: „1940.I.IV/Kasper 
Pochwalski”
napis autorski u dołu: „AKTEON”

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

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych m.in. u J. Mehoffera w latach 1918–1922. 
W latach 1922–1923 jako stypendysta rządu francuskiego kontynuował studia w Paryżu 
w Akademie Ranson pod kierunkiem nabisty M. Denisa. Tworzył głównie obrazy figuralne, 
często wielopostaciowe oraz portrety i liczne pejzaże. Postać kobiety jest jednym z jego 
ulubionych malarskich tematów. Najczęściej przedstawiał ją w otoczeniu kwiatów, w pa-
stelowych kompozycjach przepełnionych naturalnym światłem.

107
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Irysy, 1934 r.

olej, płótno, 74 × 55 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. g.:  
„Kasper/Pochwalski/1934”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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108
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Dżokej na czerwonym koniu

akwarela, ołówek, papier, 16,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout

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

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 
20-tych przebywał jako stypendysta w Paryżu. Prezentował tam swe 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 ogrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 roku założył Grupę Wrocławską. Uprawiał 
malarstwo inspirowane tematyką polskiej batalistyki, a po wojnie dużą część prac poświęcił 
pejzażom. Stworzył dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną 
płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.

109
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Don Kichot

akwarela, papier, 16,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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110
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Szałas na hali 

pastel, papier jasnobrązowy naklejony  
na tekturę, 26 × 32 cm
sygn. p. d.: „W Serafin”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

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, 
znad morza oraz okolic Wielkopolski, jak również martwe natury i kwiaty. Jego prace znajdują 
się m. in. w Muzeum Okręgowym w Lesznie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

111
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Pejzaż górski z szałasami, 1952 r. 

pastel, papier jasnobrązowy naklejony  
na tekturę, 26,8 × 33,8 cm
sygn. p. d.: „W Serafin.”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 600 – 2 000 zł 
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112
Bronisław Wojciech Linke
(1906 Tartu – 1962 Warszawa)

Ślubujemy Tobie, Ojczyzno…

tusz, papier, 32 × 23,5 cm  
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

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 
Tadeusza Pruszkowskiego i Mieczysława Kotarbińskiego (l. 1926–1931). Należał do Loży 
Wolnomalarskiej – ugrupowania artystycznego utworzonego w 1932 r. przez absolwentów 
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 
białym”) i książek (K. Truchnowski „Zmowa demiurgów”). Ponadto projektował scenografie 
i ekslibrisy.

113
Bronisław Wojciech Linke 
(1906 Tartu – 1962 Warszawa)

Rysunek satyryczny, 1949 r.

tusz, papier, 31 × 22 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. u dołu: „BWLinke 1949”

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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114
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Portret Leona – ojca artysty

akwaforta, papier, 37 × 32 cm (odcisk 
płyty), 42,5 × 37 cm (wymiary arkusza)
sygn. na płycie l. d.: „Wojnarski”
p. d. faksymile: „JAN WOJNARSKI”

Pochodzenie:
– Kolekcja rodziny artysty

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

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stani-
sławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. 
W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni 
J. Pankiewicza. W latach 1927–37 był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup 
artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując się 
w pejzażu, a także techniki graficzne, głównie miedzioryt, akwafortę i litografię. Brał udział 
w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

115
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Głowa męska, 1949 r.

autolitografia, papier, 41,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout

Analogiczna autolitografia  
reprodukowana w:
–  A. Rissmann, „Tymon Niesiołowski 

(1882–1965)”, [katalog wystawy], 
Muzeum Okręgowe w Toruniu 2005, 
str. 157.

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

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był 
uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie działał 
w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po 
II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku na 
Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę. 
W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób 
adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze 
secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina 
czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach 
30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał 
się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą 
portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską plamą barwną ograniczoną 
wyraźnie zaznaczonym konturem.
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116
Antoni Kawałko
(1938 Majdan Ruszowski – 2015 
Kraków)

Bazar w Dżakarcie-Tjikni, 1966 r.

olej, płótno, 56 × 67 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „A. M. Kawałko/1966”

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

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Następnie podjął studia 
na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po studiach związał 
się z krakowskim środowiskiem artystycznym. Wsławił się przede wszystkim jako znakomity 
pejzażysta. W latach 60-tych wyjechał do Australii i Daleki Wschód, a owocem tych podroży 
były liczne przedstawiania pejzażowe. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych 
w kraju i za granicą. Kawałko należał do Związku Polskich Artystów Plastyków, przynależał 
również do Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych.

117
Stanisław Chachuła
(II poł. XX w.)

Uliczka południowego 
miasteczka, 1971 r.

olej, tektura, 49,5 × 65 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: „St.Chachuła 71”

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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118
Łukasz Czernicki
(ur. 1980, Świdnik)

Trzy Gracje

akryl, płótno, 100 × 100 cm
sygn. na odwrocie

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

Absolwent PLSP w Lublinie (2000). Po uzyskaniu tytułu zawodowego technik-plastyk otrzymał 
indeks Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Proces akademicki, zakoń-
czony otrzymaniem tytułu Magistra Sztuki na specjalizacji Projektowanie graficzne (2007), 
pozwolił na oszlifowanie wielu umiejętności artystycznych. Posiada zdolności plastyczne 
z uwzględnieniem dziedziny rysunku, malarstwa, fotografii oraz grafiki komputerowej, które 
umożliwiają mu swobodę w kreacji za pośrednictwem rozmaitych mediów. Inspiruje się 
malarstwem europejskim przełomu XIX/XX wieku, a w szczególności twórczością Jacka 
Malczewskiego, Gustawa Klimta i Alfonsa Muchy. Podczas studiów podróżował po świecie 
poznając różne kultury, co nie pozostało bez wpływu na osobowość twórczą artysty (USA 
2004–2006, Szwecja 2012–2015) oraz kilkanaście krótszych wypraw.

119
Leszek Żegalski
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Zielone łóżko, 2020 r.

olej, płótno, 30 × 60 cm
sygn. p. d.: „ŻEGALSKI 20 R”

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

Studiował w ASP w Katowicach u Jerzego Dudy-Gracza a potem w Krakowie. Studia 
ukończył w 1984r. Uprawia malarstwo inspirowane tradycją dawnych mistrzów w konwencji 
realistycznej. Jego twórczość często wykracza poza realność. Naznaczona duchowością 
i dystansem nabiera niezwykle złożonego, symbolicznego wymiaru. W latach 90-tych Leszek 
Żegalski stał się znanym na świecie portrecistą. Malował portrety dla królowej Beatrix, 
sportretował m.in. Romana Polańskiego i gwiazdę pop Tinę Turner. W 1988r. otrzymał 
prestiżową nagrodę Grand Prix na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki? Arsenał 88?. 
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych na całym świecie. Mieszka 
w Belgii i w Polsce, gdzie w zakupionym zamku w Wilemowicach na Dolnym Śląsku realizuje 
śmiałą koncepcję malarstwa ściennego.
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120
Andrzej Wroński
(ur. 1942 Chrzanów)

Polowanie

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. l. d.: „AWroński”
na odwrocie sygnowany monogramem, 
opisany na krośnie: „POLOWANIE”

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studia ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1968 r. Uprawia malarstwo, 
grafikę artystyczną i użytkową. Jego prace wystawiane były na wielu indywidualnych i zbio-
rowych wystawach w kraju i za granicą, między innymi w Szwecji, USA, Japonii, Danii, 
Niemczech i Belgii. W latach 80-tych i 90-tych tworzył w nurcie realizmu fantastycznego. 
Wielokrotnie publikował prace na łamach miesięcznika Fantastyka oraz Nowa Fantastyka 
w latach 1987–90.

121
Henryk Waniek
(ur. 1942 Oświęcim)

Kompozycja z orłem

akwarela, papier, 34 × 48 cm 
w świetle oprawy

Proweniencja:
Dar artysty na aukcję charytatywną
Kolekcja prywatna, Polska

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

W 1964 roku rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale 
Grafiki w Katowicach. W latach 1965–1966 był hospitantem na Wydziale Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie zaangażowany był również w działalność 
założonego przez studentów ASP DKF „Kino-oko”, którego prezesem został w 1966 roku. 
W 1970 roku uzyskał dyplom z plakatu u prof. Tadeusza Grabowskiego oraz grafiki artystycznej 
u prof. Andrzeja Pietscha. Po studiach pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Katowicach jako nauczyciel sztuki oraz jako wykładowca w Zakładzie Sztuki cieszyńskiej 
filii Uniwersytetu Śląskiego. W 1976 roku przebywał we Florencji jako stypendysta Rządu 
Włoskiego, natomiast w latach 1976–77 otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej 
w Nowym Jorku. Podczas studiów rozwinęły się ezoteryczne zainteresowania Wańka. Związał 
się z grupą Oneiron, której członkowie eksplorowali tematy związane z magią, alchemią, 
oraz filozofiami religiami Dalekiego Wschodu. Źródeł twórczości upatrywali w odmiennych 
stanach świadomości. W swoim malarstwie Waniek posługuje się typowymi symbolami 
ezoterycznymi: oknami, kolumnami, kielichami, drabinami, tęczą, gwiazdami. Artysta brał 
udział w licznych wystawach indywidualnych oraz grupowych. Oprócz malarstwa, uprawia 
grafikę, plakat, projektuje scenografie.
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122
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kwiat, 1998 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. d.: „J.SIENICKI”
na odwrocie opis autorski: „Jacek|Sienicki 
|”Kwiat”|ol.pł 1998”

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

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej 
im. C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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123
Katarzyna Kołtan
(ur. 1972)

Vera, 2015 r.

tempera żółtkowa, płyta, 100 × 80 cm
sygn. p. d.: „KK/MM/XIV”

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Ukończyła PLSP w Koszalinie, studia w poznańskiej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej. 
Zajmuje się fotografią portretową, street photo oraz malarstwem. Wybór techniki tempery 
jajecznej jest świadomym zabiegiem formalnym, wg. artystki pracochłonna i żmudna budowa 
obrazu, tysiące drobnych pociągnięć pędzelka o średnicy milimetra zmuszają do pokory i dają 
czas na wewnętrzną refleksje. Laureatka nagrody w konkursie fotograficznym Złota Muszla, 
obecnie skupiona wyłącznie na malarstwie – jej prace znajdują się w licznych zbiorach 
prywatnych w Polsce i w Europie (Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania). W maju 2014 r. 
uczestniczyła w 20/21 International art fair w Londynie. Jej malarstwo o rozpoznawalnym 
stylu, stanowi nowoczesne połączenie renesansowej techniki malarskiej ze współczesną 
symboliką i językiem wyrazu.
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Witold Domański
(ur. 1968)

Poranne porachunki

olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. na odwrocie: „Domański”

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 300 – 2 000 zł

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom otrzymał w 1994 
roku na wydziale grafiki warsztatowej. Domański w swojej twórczości zajmuje się głównie 
malarstwem sztalugowym.

125
Zdzisław Struzik
(1934–2004)

Przestrzeń szczęścia, 1990 r.

olej, płótno, 66 × 81,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Z. Struzik 90”
na blejtramie zapisany ołówkiem tytuł 
obrazu: „Przestrzeń szczęścia”

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

Malarz i grafik. W latach 1954-60 studiował w Warszawie w ASP na Wydziale Architektury 
Wnętrz. Następnie, w latach 1957-58 w Ecole Politechnique de l`Universite w Lozannie na 
Wydziale Urbanistyki i Architektury. Prace Struzika były prezentowane na wielu wystawach 
zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Struzik poza malarstwem zajmuje się także 
projektowaniem wystaw. Jest autorem m.in. ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta 
Warszawy.
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126
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967 Paryż)

Krzyż

brąz, drewno, wym. całkowity: 
27,5 × 19 cm wys. rzeźby: 16 cm,
sygn. z boku: „Lambert-Rucki”

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

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

127
Janusz Szpyt
(ur. 1960)

Pasja

olej, płyta, 67 × 57 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: „J.SZPYT”

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

Mieszka i tworzy w Lubaczowie. Studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 roku współtworzy 
z Piotrem Naliwajko i Leszkiem Żegalskim Grupę Trzech, zwaną też „Tercetem Nadętym”. 
W wydanym przez siebie piśmie „Bengal” opublikowali manifest, w którym nawoływali do 
prawdy w sztuce związanej z jakością formy, kolorem i warsztatem, przeciwstawiając się sze-
roko panującej tandecie malarskiej i medialnej. Licznym wystawom organizowanym w kraju 
i za granicą przez Grupę towarzyszył ferment artystyczny znajdujący odzwierciedlenie w praise 
radiu i telewizji. W twórczość Janusza Szpyta uwidacznia się kilka wątków tematycznych. 
Wśród nich m.in. wstrząsające malarskie relacje ze szpitali psychiatrycznych; wątki sakralne; 
wątki związane z ukazywaniem ucisku i zniewolenia przez totalitarne systemy. Janusz Szpyt 
doskonale odzwierciedla rzeczywistość za pomocą sztuki, tworzy doskonałą dokumentację 
losu ludzkiego. Artysta ma gruntownie opanowany warsztat, ze swobodą posługuje się formą 
i kolorem, po mistrzowsku operuje światłem, pędzel prowadzi z wirtuozerią. Artysta wystawia 
swe prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki w kraju i za granicą.

199198 sopocki dom aukcyjny aukcja ZimoWa



128
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

AE, 1975 r.

druk artystyczny, papier; 29,7 × 25 cm  (wymiar zadruku), 
45 × 33 cm (wymiar arkusza);
w p. d. sucha pieczęć: „ Muzeum Historyczne w Sanoku. 
Galeria Zdzisława Beksińskiego”
na odwrocie w p. d. pieczęć: „Oryginalna inkografia certyfi-
kowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku”  sygn. i dat.:  
„JSerafin” „10.11.2022”

Edycja kolekcjonerska 10 egzemplarzy. 
Praca numerowana: „10/10”

Do  pracy  dołączony certyfikat autentyczności Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku (wyłącznego posiadacza praw autorskich 
do dzieł Zdzisława Beksińskiego). Praca autoryzowana przez 
Jarosława Serafina – Dyrektora Muzeum Historycznego w Sa-
noku oraz Bogdana Szymanika Dyrektora Wydawnictwa Bosz.

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

129
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

AE, 1980 r.

druk artystyczny, papier; 25 × 25 cm  (wymiar zadruku), 
45 × 33 cm (wymiar arkusza);
w p.d. sucha pieczęć: „ Muzeum Historyczne w Sanoku. Galeria 
Zdzisława Beksińskiego”
na odwrocie w p. d. pieczęć: „Oryginalna inkografia certyfi-
kowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku”  sygn. i dat.:  
„JSerafin” „10.11.2022”

Edycja kolekcjonerska 10 egzemplarzy. 
Praca numerowana: „10/10”

Do  pracy  dołączony certyfikat autentyczności Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku (wyłącznego posiadacza praw autorskich 
do dzieł Zdzisława Beksińskiego). Praca autoryzowana przez 
Jarosława Serafina – Dyrektora Muzeum Historycznego w Sa-
noku oraz Bogdana Szymanika Dyrektora Wydawnictwa Bosz.

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

130
Zdzisław Beksiński 

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

AB, 1969 r.

druk artystyczny, papier; 31 x 25 cm  (wymiar zadru-
ku), 45 × 33 cm (wymiar arkusza);

w p.d. sucha pieczęć: „ Muzeum Historyczne  
w Sanoku. Galeria Zdzisława Beksińskiego”

na odwrocie w p. d. pieczęć: „Oryginalna inkografia 
certyfikowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku”  

sygn. i dat.:  „JSerafin” „10.11.2022”

Edycja kolekcjonerska 10 egzemplarzy. 
Praca numerowana: „10/10”

Do  pracy  dołączony certyfikat autentyczności Muzeum 
Historycznego w Sanoku (wyłącznego posiadacza praw 

autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego). Praca 
autoryzowana przez Jarosława Serafina – Dyrektora 

Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Bogdana 
Szymanika Dyrektora Wydawnictwa Bosz.

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

131
Zdzisław Beksiński 

(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

AB, 1974 r.

druk artystyczny, papier; 25 × 30 cm  (wymiar 
zadruku), 33× 45 cm (wymiar arkusza);

w p.d. sucha pieczęć: „ Muzeum Historyczne  
w Sanoku. Galeria Zdzisława Beksińskiego”

na odwrocie w p. d. pieczęć: „Oryginalna inkografia 
certyfikowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku”  

sygn. i dat.:  „JSerafin” „10.11.2022”

Edycja kolekcjonerska 10 egzemplarzy. 
Praca numerowana: „10/10”

Do  pracy  dołączony certyfikat autentyczności Muzeum 
Historycznego w Sanoku (wyłącznego posiadacza praw 

autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego). Praca 
autoryzowana przez Jarosława Serafina – Dyrektora 

Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Bogdana 
Szymanika Dyrektora Wydawnictwa Bosz.

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 4 000 zł
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132
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

So-lo, 1973 r.

serigrafia barwna, papier, 54,5 × 54 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: „Vasarely”, l. d. 
opisana i numerowana: „So-lo 93/200”

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

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

133
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Olympia, 1971 r.

serigrafia barwna, papier, 83 × 73 cm 
w świetle oprawy
sygn. na płycie p. d.: „Vasarely”

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 000 – 5 500 zł
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134
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Texture of casual desire

litografia barwna, papier, 83,5 × 67 cm 
(arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,  
l. d.: „246/350”

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

135
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Kształt intymnej iluzji

litografia barwna, papier, 92 × 68 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,  
l. d.: „191/150”

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

136
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Red Rose Ship

litografia barwna, papier, 96 × 66,5 cm 
w świetle oprawy

sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,  
l. d.: „149/350”

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

137
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Iluzoryczna specyfika losowych 
komplementów

litografia barwna, papier, 72 × 70 cm 
w świetle oprawy

sygn. ołówkiem p. d.: „Olbiński”,  
l. d.: „300/350”

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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138
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Jesienny labirynt

giclée, papier, 19,5 × 22 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”  
oraz l. d. ołówkiem: „E.A.II”  
oraz śr.: „JESIENNY LABIRYNT”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

139
Jacek Yerka
(ur. 1952 Toruń)

Wędrowny sprzedawca budzików

giclée, papier, 19,5 × 225 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d. ołówkiem: „Yerka”  
oraz l. d. ołówkiem: „E.A” oraz śr.:  
„WĘDROWNY SPRZEDAWCA  
BUDZIKÓW”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Oceaniczna orkiestra

akwaforta, papier, 21,5 × 26,5 cm 
(zadruk), 23,5 × 28,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: „TSętowski”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

141
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Szachy

akwaforta, papier, 45 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:  
„Ryszard Stryjec Gdańsk 1998”,  
[autorska pomyłka w datowaniu]
l. d. opisana: „Szachy”,  
śr. d.: „akwaforta-sztych stan VII.”

Pochodzenie:
– zakup bezpośrednio od artysty

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, 
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się 
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach 
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często 
typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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Władysław Lam
(1893 Konjica/Jugosławia – 1984)

Kompozycja niebieska

olej, tektura, 22 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „W. Lam”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

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

143
Janusz Orbitowski 
(1940 Kraków – 2017 tamże)

Z cyklu: „Ślady”, 13/97, 1997 r. 

technika własna, płyta, 40 × 30 cm
sygn. na odwrocie: „Janusz ORBITOWSKI 
97 / 13/97 / 40 x 30 CM” 

Reprodukowany: 
–  Rafał Solewski, „Umiar i Namiętność. 

Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego”, 
2019, str. 171, poz. 86.

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 16 000 – 19 000 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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Romuald Kułakowski 
(ur. 1958)

Spotkanie trójkątów 
prostokątnych na krawędzi 
pustyni neoplastycznej 
pod pomnikiem smutnego 
Pitagorasa, 2018 r. 

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: „ROMUALD / KUŁA-
KOWSKI / 2018.”
na odwrocie opisany: „ROMUALD / KU-
ŁAKOWSKI / „SPOTKANIE TRÓJKĄTÓW 
PROSTOKĄTNYCH / NA KRAWĘDZI 
PUSTYNI NEOPLASTYCZNEJ, POD 
POMNIKIEM SMUTNEGO PITAGORASA” / 
2018 / 80 x 60”

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

Artysta związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. W latach 80-tych zajmował 
się malowaniem ikon. Obecnie Kułakowski skupia się na malarstwie.

145
Romuald Kułakowski 
(ur. 1958)

Wykluczony cyfrowo, 2013 r. 

olej, płótno, 63 × 52 cm
sygn. i dat. p. d.: „ROMUALD / KUŁA-
KOWSKI / 2013”
na odwrocie opisany: „ROMUALD / KUŁA-
KOWSKI / WYKLUCZONY / CYFROWO / 
2013 / 63 x 52”

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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Alfred Pawłowski
(1877 Gdańsk –?)

Sopot

olej, płótno, 29 × 40,5 cm
sygn. p. d.: „Pawłowski”, poniżej  
nieczytelna data

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Urodził się w 1877 roku w Gdańsku w rodzinie właściciela tartaku. Po ukończeniu gimnazjum 
realnego św. Jana wstąpił w 1891 roku do Szkoły Rzemiosł Artystycznych. Malowania uczył 
się Wilhelma Stryowskiego. Śmierć matki, po kilku semestrach nauki przerwała jego dalszą 
edukację. Po I wojnie światowej i nieudanym powrocie do branży drzewnej, w 1925 roku 
już na stałe zajął się malowaniem. Po roku 1933 objęły go restrykcje władz dotyczące sztuki. 
Pawłowski nie był członkiem partii i jako artysta miał problemy, dopiero rok przed wojną 
na mocy specjalnego dekretu, miejscowy gauleiter przywrócił mu możliwość wykonywania 
zawodu. Zostawił po sobie tysiące widoków rodzinnego miasta i okolic.
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Erich Mercker
(1891 Zabern – 1973 Monachium)

W porcie

olej, płótno, 67 × 87 cm
sygn. p. d.: „E.Mercker/Mch.”

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Od 1906 r. przebywał w Monachium, gdzie studiował w Wyższej Szkole Technicznej, 
a następnie uzupełniał studia w Berlinie. Podczas I wojny światowej zafascynował się 
malarstwem i porzucił studia techniczne. W poszukiwaniu inspiracji artystycznych po-
dróżował po Europie. Od 1921 r. był członkiem stowarzyszenia monachijskich artystów 
(Künstlergenossenschaft), a w latach 1964–65 jego prezesem. Został uhonorowany złotym 
medalem na światowej wystawie w Paryżu w 1937 roku. Mercker był przede wszystkim 
pejzażystą – malował krajobrazy górskie i nadmorskie, widoki miast włoskich i niemieckich 
(m.in. Portofino, Werona, Wenecja, Hamburg, Kolonia, Heidelberg), jak również krajobrazy 
przemysłowe. Tworzył pod wpływem impresjonistów. Malował z niezwykłą swobodą; obrazy 
jego znamionuje impastowa faktura oraz bogata kolorystyka.

216 sopocki dom aukcyjny



v

148
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Nad morzem

olej, płótno, 40 × 50 cm 
sygn. l. d.: „H.Baranowski”

Proweniencja:
Zakup z atelier artysty  
w latach 90-tych XX w.

cena wywoławcza:  5 500 zł *
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

„W bogatej zarówno pod względem tematycznym, 
jak i ilościowym (namalował ok. 3500 obrazów) 
twórczości artysty marynistyka zajmuje czołowe 
miejsce. „Zwykł mawiać: „Morze nie umie po-
zować, jest w ciągłym ruchu. To, co zamierzasz 
namalować, musisz zrobić szybko...”. Tworzył 
więc szybko, zachłannie, zauroczony wibrującymi 
kolorami rzeczywistości. Zawsze jednak wychodził 
poza schematy, poszukiwał własnej drogi, czasem 
tej pod prąd. W czasach, gdy większość malarzy 
preferowała abstrakcję, pozostał realistą, wiernym 
swojemu widzeniu świata”

M.Kowalski, Henryk Baranowski, Malarstwo, Muzeum Gdyni 2013 r. 
mat. prasowe
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie w Gdańsku

olej, płyta, 60 × 47 cm
sygn. l. d.: „H.Baranowski”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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Aldona Baranowska
(1936 Bydgoszcz – 2012 Gdynia)

W Gdańsku

olej, płótno, 24,5 × 33 cm
sygn. l. d.: „ALDONA BARANOWSKA”

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

Od 1954 roku nauki malarstwa pobierała u wybitnego marynisty – Henryka Baranowskiego, 
którego poślubiła. Jej prace, kreowane z niezwykłą świadomością artystyczną, przedstawiają 
nadmorskie pejzaże, malownicze zakątki związane z Gdańskiem oraz jej ukochaną Gdynią, 
widoki wsi kaszubskiej. W twórczości artystki równie często pojawiały się martwe natury 
oraz portrety. Baranowska pracowała w technice oleju, akwareli, rysunku. Należała do 
Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jej prace były pokazywane na wystawach 
w Niemczech, Grecji, Czechosłowacji oraz oczywiście w Polsce. W 1988 roku brała udział 
w zbiorowej wystawie w Zachęcie w Warszawie. Jej pracownia malarska znajdowała się 
w Gdyni Orłowie.

151
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty

olej, tektura, 68 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „HBaranowski”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

„W twórczości Henryka Baranowskiego, jak i Antoniego Suchanka, kwiaty stanowiły ważną 
część dorobku. Obaj malarze byli wirtuozami tego tematu. Henryk Baranowski malował 
martwe natury kwiatowe od lat 60. XX wieku. Kwiaty były dla malarza niezwykle wdzięcznym 
tematem, mógł wówczas zaprezentować całą finezję kolorystyczną. Przedstawiał zarówno 
kwiaty polne, chryzantemy, róże, jak i ulubione słoneczniki. Gatunek kwiatów nie był ważny, 
malarza interesował bardziej ich układ, a przede wszystkim relacje kolorystyczne. Malował 
gładko, lecz częściej fakturowo, nakładając grubą tkankę farby w partiach liści i kwiatów”. 
Wojciech Zmorzyński, 2022 r.
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Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kuter, 1965 r.

gwasz, papier, 47,5 × 67 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie nalepka autorska  
z opisem pracy

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

„Baranowski należał do wąskiego grona malarzy marynistów, 
którzy mieli prawdziwy kontakt z morzem. Dla marynisty 
udział w rejsach to cenna nauka, pozwalająca dobrze poznać 
ten żywioł we wszystkich fazach jego wewnętrznego życia. 
Nic dziwnego, że w przedstawieniach jednostek, zarówno 
marynarki wojennej, jak i floty handlowej, a także – najtrud-
niejszych dla malarza – żaglowców, Henryk Baranowski nie 
ma sobie równych znając morską rzeczywistość, potrafi oddać 
ich charakter, trafnie przedstawić ożaglowanie i olinowanie”

W. Zmorzyński, „Henryk Baranowski, malarstwo”. Gdynia 2003, s. 10
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Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Przy brzegu 

olej, płótno, 60,5 × 90,5 cm 
sygn. l. d.: „E.Dzierzencki”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 11 000 – 14 000 zł 

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

„Marynistyka zawsze we mnie tkwiła. Już jako dziecko na podłodze mazałem swoje „morskie” 
akwarele, aby je czym prędzej schować pod szafę, gdy pokazywał się któryś z domowników. 
„Rzuć to zaraz – krzyczano na mnie. Z tego chleba nie będziesz jadł”. Tuż po szkole 
szereg prac o morskiej tematyce wykonałem dla marszanda, który miał swoją galerię na 
Capri i w Neapolu. Potem już sam decydowałem o tematyce swoich obrazów. Ileż to ja 
się najeździłem w plener na rowerze – z kasetą i sztalugami. Przed wojną – był to Hel 
i wsie naszego ówczesnego Wybrzeża” T. Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje” [wywiad 
z Eugeniuszem Dzierzenckim] „Dziennik Bałtycki”, 5–6.IV.1980, s. 10

226 sopocki dom aukcyjny



v

154
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Łodzie, 1976 r.

olej, płótno, 48 × 68 cm
sygn. i dat. l. d.: „E.Dzierzencki/1976r.”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

„Rzadko zdarza mi się dzień bez malowania. Nieraz źle się czuję, 
trudno mi zasiąść do sztalug. Gdy tylko się rozkręcę, rozgrzeję od 
razu czuje się dobrze! Zaczynam wtedy pracować z pasją, wszystko 
we mnie pulsuje! (…) „Maluję nie tylko ręką prowadzącą pędzel – 
cale ciało jest w napięciu, drga we mnie każdy nerw. Wtedy czuję, 
co to jest życie! Z pomysłem obrazu obnoszę się od samego rana 
– dopiero wieczorem dostaje „nasil” – wtedy to już idzie elektronowo! 
Maluję od razu – nie szkicuję! Chcę, żeby w obrazie był nastrój, 
klimat, akcja – a nie tyłko rozgrywka kolorystyczna. Malarstwo 
musi przemawiać do uczucia, coś prawdziwego w nas pobudzać. 
Trzeba więc w nie to uczucie włożyć – i to w sposób zrozumiały, 
klarowny, komunikatywny – a nie tylko wyrozumane spekulacje. 
Może dlatego obrazy moje trafiają do ludzi” (…)

T. Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje” [wywiad z Eugeniu-
szem Dzierzenckim] „Dziennik Bałtycki”, 5–6.IV.1980, s. 10
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Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Żaglówki

olej, płótno, 35,5 × 50,5 cm
sygn. p. d.: „E. Dzierzencki”

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

„Pragnę uchwycić morze we wszystkich jego nastrojach, jego zmiennych formach, na które 
składa się i pora roku, i pogoda, i wiatr, słońce i chmury, a także – obecność człowieka. Chcę 
jednak aby nie było to banalne, aby obraz żył swoją wewnętrzną „akcją”, oby wciągał swym 
klimatem. Wtedy jest w nim życie! Widz to zawsze wyczuje! I wtedy obraz, sztuka – trafia 
do człowieka”.

T.Rafałowski, „Wszystko we mnie pulsuje” [wywiad z Eugeniuszem Dzierzenckim] 
„Dziennik Bałtycki”, 5–6.IV.1980, s.10
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Stanisław Żurawski 
(1889 Krosno - 1976 Kraków)

Łodzie w porcie nad Bałtykiem

olej, tektura, 49 × 33,5 cm 
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: „St. Żurawski.”

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1907–1913 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Me-
hoffera oraz W. Weissa. Należał do Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. Posługiwał się 
przeważnie techniką olejną, choć część pejzaży utrwalił w akwareli. Malował pejzaże i martwe 
natury, jednak najczęściej przedstawiał kobiece akty we wnętrzu pracowni lub w plenerze.
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Mirosław Brucki
(ur. 1955)

Stężały we mgle Gdańsk, 2017 r.

olej, płótno, 56 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: „BRUCKI/2017”
na odwrocie nalepka autorska  
z opisem obrazu

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

Absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1978 r. 
zatrudniony jako konserwator modelarz w Pracowni Konserwacji Modeli Narodowego 
Muzeum Morskiego (dawniej Centralnego Muzeum Morskiego). Jest współautorem m.in. 
rekonstrukcji zabytkowych modeli okrętów z kolekcji Dworu Artusa w Gdańsku. Uprawia 
malarstwo pejzażowe, abstrakcyjne, maluje też kopie dzieł innych malarzy, zajmuje się 
również konserwacją malarstwa sztalugowego. Wybrane wystawy: 1989, „Plastyczny krąg 
muzealny”, Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze; 2000, „Po godzinach. Mirosław Brucki 
– malarstwo, Wiesław Urbański – tkanina”, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku.
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Xawery Dunikowski
(1875 Kraków – 1964 Warszawa)

Madonna, 1911 (odlew w 2010 r.)

brąz patynowany, wymiar około  
69 × 32 × 78 cm
sygn. na spodzie: „XAWERY DUNI-
KOWSKI/MADONNA 1911” powyżej: 
„ODLEW/2010/T.ROSS/6/6”

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 120 000 – 140 000 zł

Studia artystyczne Dunikowski rozpoczął w Warszawie w pracowniach rzeźbiarzy Bolesława 
Syrewicza i Leopolda Wasilkowskiego. W latach 1896–1898 w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie, pod kierunkiem Alfreda Dauna i Konstantego Laszczki. Uczestniczył także 
w plenerach malarskich u Jana Stanisławskiego. Był profesorem rzeźby w latach 1904–1910 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 1914–1920 przebywał w Paryżu. W roku 
1920 Dunikowski został mianowany profesorem wydziału rzeźby krakowskiej ASP. Okres 
okupacji spędził jako więzień obozu Auschwitz, gdzie trafił po aresztowaniu w 1940 r. Po 
wojnie ponownie, do roku 1955 kierował katedrą rzeźby na ASP w Krakowie. W 1955 roku 
przeniósł się do Warszawy a w roku 1959 został kierownikiem katedry rzeźby w Państwowej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Jego twórczość rzeźbiarska była niezwykle bogata 
i różnorodna. W pierwszych latach Dunikowski poszukując własnej drogi artystycznej silnie 
inspirował się symbolizmem, sztuką Rodina oraz bezpośrednio środowiskiem krakowskiej 
Młodej Polski. Pod wpływem Stanisława Przybyszewskiego artysta stworzył cały cykl „Czło-
wiek” (lata 1898–1905). Te realizacje charakteryzowała oszczędność w formie, zróżnicowana 
faktura, syntetyzm, odważna deformacja podkreślająca ekspresję wyrazu. W 1906 roku 
powstały słynne „Kobiety brzemienne”. W latach 1910–1912 wykonał monumentalną 
grupę „Adoracji” dla kościoła Jezuitów w Krakowie. W ouvre Dunikowskiego można również 
znaleźć liczne przedstawienia portretowe, postaci kobiece. W rzeźbach monumentalnych 
często uwidaczniają się formy kubistyczne. Jest autorem wielu powojennych pomników, 
m.in. Pomnik Czynu Powstańczego, na Górze św. Anny czy Pomnik Żołnierzy 1 Armii Wojska 
Polskiego w Warszawie. W Królikarni znajduje się Muzeum poświęcone jego twórczości.

„Nieomylna wprost wrażliwość Dunikowskiego na „jakości psychiczne”, czyni zeń namiętnego 
poszukiwacza hierarchii prawd, coraz głębiej poza maską kształtu ludzkiego ukrytych. 
„Dyscypliną twórczości” portretowej jest tu nie tyle impresja, ile poszukiwanie plastycznego 
wyrazu, ile ekspresja, z wrażenia wprawdzie wyrastająca, ale z wrażenia przepuszczanego 
przez pryzmat świadomości, wzbogaconego przez analizę i dopiero wówczas oddanego na 
łaskę i niełaskę płomiennej woli artysty. Każdy portret Dunikowskiego jest wręcz stylizacją 
plastyczną duszy ludzkiej — czasem bohaterską, czasem gniewną i szyderczą nawet, 
ale zawsze wynikającą z mocnego zderzenia się istotnej prawdy psychicznej, w modelu 
zawartej, z wyobraźnią plastyczną artysty.” (Z. Lubicz Zaleski, W pracowni artysty. II (Ksawery 
Dunikowski), „Polak” 1919, nr. 10, s.124–126.)
„[...] Dunikowski jest jednym z najlepszych rzeźbiarzy pokolenia, które za żadne skarby nie 
chciało podążać utartymi ścieżkami. Poszukuje niezmordowanie, nigdy nie jest zadowolony 
z własnych dzieł. Bardziej i lepiej niż jakikolwiek inny artysta jest twórcą niezależnym 
i nowoczesnym, we właściwym znaczeniu słowa. Jego zmagania, od realizmu początków do 
ostatnich etapów, naznaczone są tajemniczym pięknem. [...] ”. (Ch. Aronson, „Art polonais 
modernę”, Paris 1929, s. 12.)
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159
Michał Kubiak
(ur. 1946 Bydgoszcz)

Pierrot Wędrowiec, 1991 r.

brąz patynowany, wys. 55 cm, płyta 
granitowa (40 cm × 50 cm × 5 cm)

Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna
– Zakup z atelier artysty

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Absolwent Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki poznańskiej 
ASP. W 1972 obronił dyplom z wyróżnieniem w pracowni Olgierda Truszyńskiego. Autor 
szeregu realizacji publicznych – tablic portretowych, czy rzeźb pomnikowych na terenie 
Bydgoszczy i okolic. Wielokrotnie prezentował swoją twórczość w kraju i za granicą na 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wybrane wystawy zagraniczne: 1994 – „Exhibition 
of Polish Art”, Londyn (UK); 1991 – Wystawa Sztuki Polskiej, Oslo (Norwegia); 1987 – 
Wystawa „12 z Polski”, Niemcy; 1983 – Wystawa „Młoda Ekspresja Polska”, Paryż (Francja); 
1974 – Wystawa Sztuki Polskiej, USA.
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160
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Para świeczników

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

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

162
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Pegaz

brąz, wysokość 54,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek 
Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum 
Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzył 
urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego 
inspiracją była zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Był 
również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), 
rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).

161
Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot

brąz patynowany, wys. 31 cm
sygn. na podstawie: „Sętowski”

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

„Chcę przetrwać w swoich dziełach, zachować 
nieśmiertelność. A wszystko zaczęło się od 
obrazów Malczewskiego. Kiedy zobaczyłem, na 
ilu obrazach on występuje, pomyślałem sobie, 
czemu nie – też się trochę poumieszczam! Poza 
tym, kiedy zapuściłem bródkę i wąsik, stałem się 
niejako bohaterami swoich obrazów. Inspiruje 
mnie wizerunek Don Kichota i Barona Münch-
hausena, do których jestem nieco podobny”.
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163
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 
wys. z podstawą 48 cm,
sygnowany u dołu: „MITORAJ”,
edycja: „A147/1000 H.C.”

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

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



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA ZIMOWA

Sopot, 28 stycznia (sobota) 2023 r., godz. 17.00
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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I PosTANowIENIA wsTęPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

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

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

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

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

III sPrZEDAż AukCYJNA

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

2. AUKCJA

A. rejestracja na Aukcję

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

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

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

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

b. Przebieg Aukcji

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. PłATNOśCI

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



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

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

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

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

4. ODbIór ZAKUPU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

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

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INforMACJE oGóLNE

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

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

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

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Monika Wyrwicka, Nothing to lose, 
olej, płótno, 100 × 100 cm, 2021
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AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jan Dobkowski (ur. 1942), Kobieta pączkująca, 1984, akryl, płótno, 60 × 80 cm 
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ŹRÓDŁA DODATKOWYCh fOTOGRAfII:

Str. 16 – Tomasz Sętowski przy swoim obrazie – źródło zdjęcia: kolekcja prywatna właściciela 
obrazu

Str. 40 – Il.1. Wlastimil Hofman, „Starość”, 1923 r., zbiory Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku źródło – Dzieła czy kicze, red. E. Grabska, T. S. Jaroszewski, Warszawa 1981, 
s. 415

str. 40 – Il. 2. Obraz Hofmana prezentowany podczas wystawy w krakowskim Domu 
Artystów w 1925 r. źródło – NAC (fragment), sygn. 310113226, [dostęp: 22.12.2022]

str. 60 – Wojciech Kossak na tle panoramy Bitwa pod piramidami, 1901 r. źródło: 
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa [dostęp: 4.01.2023]

str. 60 – Pocztówka z 1906 r. z reprodukcją fragmentu panoramy Bitwa pod piramidami 
Wojciecha Kossaka, fot. Jadwiga Golcz (1866-1936), Źródło: CRISPA - Biblioteka Cyfrowa 
Uniwersytetu Warszawskiego [dostęp 4.01.2023]

str. 76 – Nikifor ze swoimi obrazami, lata 50. XX wieku, reprod. w: Zbigniew Wolanin 
„Nikifor”, wyd. Bosz, 2022, s. 9.

I okładka, poz. 4 – Jacek Yerka, Atramentowy wąwóz

II okładka, poz. 8 – Jan Tarasin, Zapis

Strony 4–5, poz. 15 – Alfred Wierusz-Kowalski, Wilki atakujące sanie (Atakujące wilki)

Strony 6–7, poz. 16 – Wlastimil Hofman, Modlitwa

III okładka, poz. 19 – Zygmunt Menkes, Śpiewaczka

IV okładka, poz. 1 – Rafał Olbiński, Miłość to morze, którego brzegiem jest kobieta
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