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2 sopocki dom aukcyjny

1
Eugeniusz Geppert 
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Panorama Paryża

akwarela, papier, 34 × 52 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert

cena wywoławcza: 3 500 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych przebywał jako stypendysta w Paryżu. Prezentował tam swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz w galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, Salonie Garlińskiego, IPS i we Lwowie. Należał 
do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie przeniósł się do Wrocławia; był tam 
wykładowcą w PWSSP. Był jednym z założycieli Grupy Wrocławskiej w 1962 r. Poświęcił 
się malowaniu obrazów batalistycznych, a po wojnie także pejzaży.
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2
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret dziewczynki

ołówek, kredka, papier, 40,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. Karpiński

cena wywoławcza: 1 800 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty.
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3
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Martwa natura z kwiatami

akwarela, papier, 75,5 × 55,5 cm
sygn. p. d.: W. Skoczylas

cena wywoławcza: 4 800 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował 
w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę grafiki 
artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”. 
Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się grafice, 
wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego drzeworytu. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.
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4
Piotr Stachiewicz 
(1858 Nowosiółki Gościnne/Podole – 
1938 Kraków) 

Kobieta w stroju ludowym

pastel, tektura, 47,5 × 62,5 cm
sygn. p. d.: P.STACHIEWICZ

cena wywoławcza: 8 000 zł

W latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza oraz 
F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. należał do Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych; w latach 1900–1913, był wiceprezesem. Tworzył ilustracje do utworów 
H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz M. Konopnickiej. Interesowała go też tematyka religijna 
oraz portrety kobiet w tradycyjnych, krakowskich strojach. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie.
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5
Isak Åkermark 
(1857 Göteborg – 1903 Gothenburg)

Wyścigi zaprzęgów konnych

tusz, gwasz, papier, 32 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: IÅkermark

cena wywoławcza: 1 200 zł
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6
Stanisław 
Bohusz-Siestrzeńczewicz 
(1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Jarmark, Paryż, 1898 r.

tusz, papier, 43,5 × 63,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: St. Bohusz/Paris 98.
na odwrocie pieczątka Salonu Artystów 
Malarzy Polskich z Krakowa, z gwarancją 
autentyczności

cena wywoławcza: 13 000 zł

Uczył się Szkole Rysunkowej w Wilnie, a potem studiował na ASP w Petersburgu u B.P. Wille-
waldego, by następnie kształcić się w Académie Julian oraz u Józefa Brandta w Monachium. 
W 1900 przeniósł się do Warszawy, potem do Wilna i Poznania. Był nauczycielem malarstwa, 
także wykładowcą na uniwersytecie wileńskim. Ilustrował książki i czasopisma. Wydał album 
z reprodukcjami, ukazujący życie na prowincji.
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8
Artysta nieokreślony 

(XIX/XX w.)

Portret młodej kobiety

tusz lawowany, ołówek, papier, 
41 × 28,5 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 500 zł

7
Jeanne Louise Choisy-Crot 
(1842 Genewa – 1918 Confignon)

Portret kobiety w czarnej sukni, 
1890 r.

pastel, papier, 76 × 53,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J Choisy/1890

cena wywoławcza: 3 800 zł
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9
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Studium dziewczyny

węgiel, papier, 41 × 26,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Józef Mehoffer

cena wywoławcza: 12 000 zł

W latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkie-
wicza, a następnie w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi. W 1895 r. 
zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty we Fryburgu 
w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. Po konkursie otrzymywał zamówienia, 
m.in. z katedry na Wawelu, z Włocławka, Przemyśla. Był wierny secesyjnej konwencji; 
dekoracyjne przedstawiał znane osoby, a także wielokrotnie swoją żonę. W l. 1895–1917 
jego kompozycje rodzajowe zyskały wymiar symboliczny.
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10
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta 
Miastkowska – 
1936 Warszawa)

Panorama Lublina

litografia, papier, wym. 
20 × 29 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: 
LWyczółkowski

cena wywoławcza: 
2 500 zł

11
Hermann 
Plüddemann 
(1809 Kolberg – 1868 
Drezno)

Kolumb na 
gruzach pierwszej 
kolonii, 1849 r.

tusz, akwarela, papier, 
28,6 × 40,4 cm
sygn. i dat. l. d.: 
H. Plüddemann 1849, 
p. d.: Columbus auf den 
Trummern seiner ersten 
Colonie.

cena wywoławcza: 
800 zł

Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się 
w krakowskiej SSP u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz 
Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo tworzył w technice 
olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz grafikę. Podejmował tematykę 
historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie 
realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego 
nurtu. Jego obrazy znajdują się w największych muzeach polskich.

Kształcił się w akademii berlińskiej pod kierunkiem C. J. Begasa oraz w Düsseldorfie, w pracowni F. W. von 
Schadowa. W 1848 r. osiadł w Dreźnie.  Był uznanym rysownikiem i rytownikiem. Twórczość jego skupiała 
się na tematyce historycznej. W latach 40. stworzył serie prac poświęconych postaci Krzysztofa Kolumba. 
Dzieła jego znajdują się m.in. w zbiorach drezdeńskiej Gemäldegalerie, Starej Galerii Narodowej w Berlinie 
czy Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
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12
Jan Matejko 
(1838–1893)

Kazimierz Wielki, 1869 r.

papier, ołówek, 20 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: do (?) Kazim. 
Wielkiego/J.M./ 1869 r. p.

Pochodzenie: 
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 11 000 zł

W latach 1852–1858 studiował w SSP 
w Krakowie w pracowniach W. Łuszcz-
kiewicza i W. Stattlera. W 1858 r. odbył 
podróż do Monachium by kształcić się 
w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Od 
1860 r. kontynuował naukę w Wiedniu. 
Od 1873 r. Matejko był dyrektorem SSP 
w Krakowie. Został honorowym członkiem 
akademii paryskiej, praskiej, wiedeńskiej, 
berlińskiej. Najwybitniejszy reprezentant 
nurtu historyzmu w malarstwie polskim.
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13
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Portret ojca, Jacka 
Malczewskiego

ołówek, akwarela, 45 x 35 cm
opisany u dołu: Jacek Malczewski – 
rysował Rafał Malczewski/Magdalenie
Kolendzie (?) – aby zawsze wierną była/
prawdziwej sztuce/Krzysztof
Malczewski 1946

cena wywoławcza: 9 500 zł

Warsztatu malarskiego uczył się pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego. 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. Z czasem artysta uwolnił 
się od wpływów twórczości ojca i wypracował własny, rozpoznawalny styl. Do swoich 
realistycznych kompozycji 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. 
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14
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia –  
1938 Kraków)

Portret dziewczyny

pastel, papier, 63 x 47,8 cm
sygn. śr. p: T. Axentowicz

cena wywoławcza: 18 000 zł

Malarstwa uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, kształcąc 
się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do 
Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów, a także idealizowane wizerunki eleganckich 
dam i wdzięczne portrety dziecięce.
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15
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Plakat III Wystawy Towarzystwa Artystów 
Polskich SZTUKA, 1899 r.

litografia, papier, 87 × 62,5 cm w świetle oprawy 

Reprodukowany:
Koniec Wieku. Sztuka polskiego modernizmu. 1890–1914, 
Warszawa 1996, s. 30, il. 3.

cena wywoławcza: 9 000 zł

Malarstwa uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał 
w latach 1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, 
A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do Wenecji, 
a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Du-
rana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem 
i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski 
został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. 
Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże 
m.in. do Londynu, Włoch, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale des Beaux-Arts za portret 
W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, 
a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można 
zauważyć wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obra-
zów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie sceny 
z życia Hucułów, a także idealizowane wizerunki eleganckich 
dam i wdzięczne portrety dziecięce.

16
Jacek Mierzejewski 
(1883 Częstochowa – 1925 Otwock)

Zuzanna 

akwarela, papier, 25,5 × 12,7 cm w świetle passe-partout
na odwrocie opinia Barbary Brus-Malinowskiej

cena wywoławcza: 2 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Kontynuował je w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach F. Cynka, L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. 
W latach 1912–1913 przebywał na stypendium we Francji. Należał do awangardowego 
ugrupowania Ekspresjonistów Polskich (Formistów), uczestnicząc w jego wystawach 
w Krakowie i Lwowie. Wczesny okres twórczości to przede wszystkim rysunek i grafika, 
zdradzające silny wpływ akademickich nauczycieli. Mierzejewski wykonywał też ilustracje 
do czasopism oraz książek dla dzieci. Stopniowo zaczął syntetyzować formy w swoich 
pracach malarskich i zbliżać się ku poetyce nadrealizmu. W wielu dziełach widoczne 
jest nawiązanie do renesansowych tradycji ikonograficznych, m.in. w niejednokrotnie 
powtarzanym wyobrażeniu Zuzanny. Artysta malował chętnie martwe natury oraz portrety, 
zwłaszcza bliskich osób, stosując wąską skalę barw i delikatny modelunek światłocieniowy.
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17
Witold Wojtkiewicz 

(1879 Warszawa – 1909 tamże)

Matka z dzieckiem, 1902 r.

akwarela, papier, 17,5 × 7,8 cm  
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Wojtkiewicz 1902

Pochodzenie: 
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 12 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w 1898 r. 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Kontynu-
ował ją na ASP w Krakowie pod kierunkiem 
m.in. u L. Wyczółkowskiego i T. Axentowicza, 
uzyskując dyplom w 1906 roku. Był członkiem 
grup artystycznych: Sztuka oraz Grupa Pięciu. 
Uczestniczył w wielu wystawach, tak w kraju, jak 
i za granicą, m.in. w Paryżu. W swych obrazach 
artysta w sposób symboliczny ukazywał ludzką 
egzystencję jako skazaną na niepowodzenie. 
Świat malowideł Wojtkiewicza, ukazywany 
w sposób bardzo ekspresyjny, jest pełen ponu-
rych postaci, często dzieci. Najczęściej malował 
w oleju i temperze.
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18
Maciej Nehring 
(1901 Warszawa – 
1977 tamże)

Jesienna mgła

akwarela, papier, 
21 × 31 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. l. d.: Maciej 
Nehring

cena wywoławcza: 
1 300 zł

Nauki malarstwa pobierał najpierw w Warszawie, a następnie w Bydgoszczy i Krakowie. Po powrocie w 1924 r. do stolicy rozpoczął naukę 
na Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem grup artystycznych „Niezależni” oraz „Grupy Akwarelistów”. W latach 1956–69 
współzałożyciel i sekretarz komitetu grupy Zachęta. Zarówno przed, jak i po wojnie wiele podróżował. Wystawiał swoje prace m.in. w Paryżu, 
Sztokholmie, Londynie i Nowym Jorku. Także w Polsce brał udział w licznych wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego prace znajdują się w polskich zbiorach muzealnych oraz w zagranicznych 
kolekcjach prywatnych m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii.

19
Artysta 
nieokreślony 

Nad rzeką, 
1885 r.

akwarela, tektura, 
27,2 × 35,8 cm
sygn. i dat. p. d.: 
R. STR 85.

cena wywoławcza: 
200 zł
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20
Mikołaj  
Bielski-Bogdanow 
(1868 Smoleńsk – 1945 Petersburg)

Zimą w lesie, 1935 r.

akwarela, papier, 27,5 × 21 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. l. d.: N. Bogdanov.
Belski/1935

cena wywoławcza: 9 200 zł

W latach 1884–1889 kształcił się w Moskwie pod kierunkiem W.D. Polienowa, W. E. Ma-
kowskiego i I. M. Prianisznikowa. Po zakończeniu edukacji podróżował do Mołdawii, 
Turcji, na Bliski Wschód. W latach 1894–1895 naukę kontynuował w pracowni I. Riepina 
w Petersburgu. Z początkiem XX w., wykonawszy portret cesarzowej Marii Fiodorowny, 
stał się modnym portrecistą. Jego ulubionym tematem było jednak życie wiejskie. Wiele 
czasu spędzał na wsi, utrwalając życie jej mieszkańców, szczególnie chętnie malując dzieci. 
Istotny w twórczości artysty był również pejzaż. Od 1903 r. Bielski-Bogdanow był członkiem 
petersburskiej akademii. W roku 1921 zamieszkał w Rydze.
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21
Aleksander Sochaczewski 

(1843 Iłów – 1923 Biedermannsdorf)

Portret mężczyzny, 1885 r.

ołówek, węgiel, 55 × 41,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. po prawej: A. Sochaczewski/ 

18 6/X 85 r./w Monachium

cena wywoławcza: 2 000 zł

22
Artysta nieokreślony 
(XIX/XX w.)

Portret starca

tusz lawowany, ołówek, papier, 
44 × 28,3 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 500 zł

Właściwie: Lejb Sonder. Od 1858 r. był studentem malarstwa 
w warszawskiej SSP. Na studiach przyłączył się do konspiracji. 
Aresztowany i osadzony w Cytadeli, został skazany na karę 
śmierci, zamienionej później na 20 lat pobytu na Syberii. Po 
powrocie, w 1883 r. przeniósł się do Monachium, potem do 
Brukseli i w 1901 r. na stałe do Wiednia. W twórczości stale 
odwoływał się do swoich przeżyć z Syberii, ukazując warunki 
życia oraz portretując swoich towarzyszy. W 1913 r. pokazał 
prace na wystawie we Lwowie, upamiętniającej wybuch powsta-
nia styczniowego. Przed śmiercią przekazał cały swój dorobek 
artystyczny miastu Lwów. Do Polski wrócił w roku 1956.
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23
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Portret ojca, ok. 1870 r.

ołówek, papier, 43 × 32 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: Jfałat

Pochodzenie:
Zbiory spadkobierców brata artysty

cena wywoławcza: 10 000 zł

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej. 
W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez cesarza Wilhelma II do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi medalami na 
międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii 
Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu Śląskiego, 
widoki starego Krakowa.
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24
Roman Kochanowski 
(1857 Kraków – 1945 Freising)

Pejzaż z mostem

ołówek, papier, 6,5 × 11,7 cm
sygn. p. d.: R. Kochanowski

cena wywoławcza: 800 zł

25
Auguste Renoir 
(1841 Limoges – 1919 Cagnes-sur-Mer)

Na plaży

akwaforta, papier, 13,5 × 9,4 cm (odcisk płyty)
sygn. p. d.: Renoir

cena wywoławcza: 1 300 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw 
w prywatnej pracowni M. Cercha, a następnie, w latach 
1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkie-
wicza i H. Grabińskiego. Kolejne dwa lata spędził na 
wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. W 1881 r. 
przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. 
Często odwiedzał Kraków, odbył też podróż po Galicji 
i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki tamtejszych 
miast, składające się na album wydany w 1898 r. 
w Wiedniu. Należał do monachijskich ugrupowań 
artystycznych Kunstverein i prestiżowego Union Inter-
nationale des Beaux Arts we Francji. Malował głównie 
pejzaże, niemal zawsze wzbogacane ludzką postacią. 
Motywy dla swoich prac znajdował przede wszystkim 
w nadwiślańskim krajobrazie z okolic Krakowa. Chętnie 
posługiwał się węglem, kredką, ołówkiem czy tuszem, 
tworząc nastrojowe, monochromatyczne przedstawie-
nia. Był mistrzem małej formy. Sporadycznie malował 
również kwiaty i studia portretowe. Brał udział w między-
narodowych wystawach, m.in. w Wiedniu, Monachium, 
Berlinie i Londynie, ale także w wystawach krakowskiego 
i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.

Jeden z czołowych przedstawicieli impresjonizmu. W wieku 13 lat rozpoczął praktykę w wytwórni porcelany, gdzie ozdabiał naczynia. 
W 1862 r. podjął edukację artystyczną w paryskiej École des Beaux-Arts pod kierunkiem Ch. Gleyre’a. Debiutował w roku 1864 na paryskim 
Salonie. Jeszcze w latach 60-tych związał się z takimi artystami, jak: C. Monet, A. Sisley czy F. Bazille, kierując swoje zainteresowania 
na zagadnienia światła a malarstwie, stając się jednym z prekursorów impresjonizmu. Twórczość jego skupiała się na przedstawieniach 
figuralnych, szczególnie chętnie malował postaci kobiece.
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26
Jean-Baptiste Camille Corot 
(1796 Paryż – 1875 Ville-d’Avray)

Pejzaż z Toskanii, 1865 r.

litografia, papier, 17 × 26,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: COROT

cena wywoławcza: 4 500 zł

Nauki malarstwa pobierał u A.E. Michallona i J. V. Bertina. Edukację tę uzupełniał w latach 
1825-1828 podczas podróży artystycznej do Włoch. Twórczość jego skupiała się na tematyce 
pejzażowej. Inspiracji dla swych obrazów poszukiwał przede wszystkim podróżując po Francji. 
Debiutował w roku 1927 w paryskim Salonie, w którym to, od 1835 r., wystawiał swoje 
prace regularnie, by od 1848 r. stać się członkiem jury. Corot jest czołowym przedstawicielem 
francuskiego malarstwa pejzażowego XIX wieku.
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27
Alfred Loges 
(1871 Halberstadt – 
1929 Berlin)

Pejzaż

pastel, papier, 
34,5 × 47 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: ALoges

cena wywoławcza: 
600 zł

Alfred Loges kształcił się w drezdeńskiej akademii pod kierunkiem E. Brachta. Malował przede wszystkim pejzaże. 
Specjalizował się w technikach akwareli i pastelu. Popularny w Niemczech w końcu XIX wieku. Twórczość jego 
utrzymana jest w nurcie akademickim.

28
Adam 
Bandrowski 
(1881–1966)

Kłodzko

akwarela, papier, 
24 × 34 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: 
ABandrowski 
na odwrocie nalepka 
z wystawy CBWA 
w Łodzi z roku 1958 

cena wywoławcza: 
600 zł

Artysta tworzący w Łodzi. Znany jako pejzażysta. Od roku 1950 należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. 
W 1967 r. , w Muzeum Sztuki w Łodzi, odbyła się wystawa pośmiertna artysty.
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29
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Odpoczynek podczas orki

pastel, płyta, 70 × 104 cm
sygn. p. d. (sygnatura słabo widoczna)
na odwrocie fragment nalepki z wystawy 
w TPSP we Lwowie (?)

cena wywoławcza: 18 000 zł 

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, w wiedeńskiej 
Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie 
Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, po raz pierwszy 
wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się nieodłącznym 
elementem twórczości artysty. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również z kręgiem artystów 
kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. W l. 1920–1930 
wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś 
w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium (1905 r.), Wenecji 
(lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie (lata: 1914, 1937), 
Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu (1926 r.), Helsinkach 
i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał malarstwo sztalugowe 
i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym karykaturzystą. Poza 
tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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30
Aleksander Orłowski 
(1777 Warszawa – 1832 Petersburg)

Mleczarka i sprzedawca pierników 
w Petersburgu, 1826 r.

litografia, papier, 24,7 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany AO 1826

cena wywoławcza: 1 300 zł

Rzemiosła artystycznego uczył się u J.P. Norblina 
i M. Bacciarellego. Jako uczestnik Powstania Ko-
ściuszkowskiego wykonał wiele prac ukazujących to 
wydarzenie. Był nadwornym rysownikiem u księcia 
Konstantego. Został akademikiem ASP w Peters-
burgu oraz od 1819 r. członkiem krakowskiego 
Towarzystwa Naukowego. W malarstwie zajmował 
się tematyką batalistyczną, wschodnią, rodzajową, 
tworzył karykatury, portrety i pejzaże.

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisław-
skiego 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: „Nieza-
leżni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując się 
w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach 
zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróż-
nienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże 
o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły Jana 
Stanisławskiego. W jego niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca 
zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz portretów.

31
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Kobieta z kogutem

kredka, papier, 45 × 35 cm w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Wojnarski

na odwrocie pieczęć: PROF. JAN WOJNARSKI/  
1879–1937 oraz: KRZYSZTOF WOJNARSKI z podpisem

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 600 zł
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32
Eduard Manet 
(1932 Paryż – 1883 tamże)

Gitarzysta, 1861 r.

akwaforta, 29,5 × 24,5 cm (odcisk płyty)
sygn. p. g.: ed Manet i u dołu ołówkiem: 
Ed. Manet Le Guitariste

cena wywoławcza: 8 000 zł         

Pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach. W 1950 r. podjął naukę malarstwa w pracowni  
T. Couture’a. Poza scenami rodzajowymi, ilustrującymi życie społeczeństwa paryskiego, 
malował portrety oraz martwe natury. Wiele prac zdradza zainteresowanie kulturą Hiszpanii, 
do której artysta podróżował w latach 60. Był prekursorem malarstwa impresjonistycznego. 
W 1881 r. został odznaczony Legią Honorową. 
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33
Adam Styka 
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Pejzaż orientalny

ołówek, tusz lawowany, 43 × 43 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł

Jego bratem był Tadeusz Styka, malarz portretów i zwierząt, a ojcem Jan Styka malarz 
scen historycznych, religijnych, portretów i współtwórca panoram. Był studentem mate-
matyki, inżynierii oraz studiów artystycznych w École Nationale des Beaux Arts w Paryżu 
(1908–12). Odbył liczne wyprawy do krajów Afryki północnej, dlatego wiele w jego twór-
czości pejzaży orientalnych o nasyconych barwach. Tworzył też ilustracje do powieści m.in. 
Henryka Sienkiewicza. Po wojnie przeniósł się do Stanów, skąd udawał się do Meksyku. 
Wystawiał dużo, także w kraju, np. w Zachęcie, gdzie znalazł licznych wielbicieli swego 
talentu. Był zainteresowany również tematyka religijną.
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34
Feliks Michał Wygrzywalski 
(1875 Przemyśl – 1944 okolice 
Rzeszowa)

Sprzedawca pereł

pastel, papier, 70 × 50 cm
sygn. l. d.: F.M. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 9 000 zł

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz Académie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Rzymie, 
zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa. Współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym. 
Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, portrety 
i autoportrety, często fantastyczne przedstawienia morskich nimf. Największym uznaniem 
wśród kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także 
tematy orientalne, do których ciągle powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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35
Adam Smolana 
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Akt, 1960 r.

tusz, papier, 28,5 × 20 cm 
sygn. i dat. l. d. monogramem wiązanym: AS 60

cena wywoławcza: 500 zł

36
Artysta nieokreślony 

(XIX/XX w.)

Studium siedzącego mężczyzny

tusz, kredka, gwasz, papier, 
46,5 × 31 cm w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 500 zł

Studiował u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa Starzyńskiego we 
lwowskim Instytucie Sztuk Pięknych; dyplom obronił na ASP w War-
szawie. Od 1946 r. pracował w Sopockiej Szkole Sztuk Plastycznych, 
a potem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Był dziekanem Wydziały Rzeźby, profesorem nadzwyczajnym i wreszcie 
prorektorem tejże uczelni. Wykładał też na uniwersytecie w Damaszku; 
współzakładał Związek Artystów Rzeźbiarzy. Tworzył w drewnie, 
kamieniu i metalu. Inspirował się antykiem; jego prace zawierały 
pierwiastki symboliczne oraz naturalistyczne. Zajmował się tema-
tyką erotyczną, a także pejzażami górskimi czy Bliskim Wschodem. 
Projektował pomniki; pracował przy odbudowie Gdańska. Wystawiał 
indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych: w Syrii, 
Egipcie, Kuwejcie, Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.
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37
Szczepan Andrzejewski 
(1892 Łódź – 1950 Woźniki)

Akt leżący

pastel, papier, 28,5 × 43 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: SZ. ANDRZEJEWSKI

cena wywoławcza: 2 000 zł

W 1914 r. ukończył akademię w Monachium. Zamieszkał w Łodzi, gdzie, w latach 
1916–1923, uczył rysunku. W 1930 r. miał wystawę indywidualną. Zajmował się tematyką 
miejską, malował pejzaże i sceny ludowe.
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38
Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Pejzaż

akwarela, papier, 20 × 28,2 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 6 500 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Ok. 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł w Paryżu, 
gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse, w pawilo-
nie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię do 1938 r.), 
przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch. Soutinem. 
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. Zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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39
Władysław Wankie 
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Nad wodą

akwarela, papier, 35,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Władysław Wankie

cena wywoławcza: 6 500 zł

W latach 1875–1880 odbył studia w Klasie Rysunkowej W. Gersona. Kontynuował 
naukę w Krakowie i Monachium. Nawet podczas pobytu za granicą, brał udział w wysta-
wach warszawskich – w TZSP oraz Salonie Krywulta w Warszawie i krakowskim TPSP. 
W l. 1893–1894 odbył podróż do Holandii i Bretanii, która zainspirowała artystę do 
licznych przedstawień tamtejszych pracujących kobiet oraz piaszczystych plaż. Malował 
też obrazy rodzajowe, religijne i symboliczne. W roku 1903 zamieszkał w Warszawie. Był 
także krytykiem artystycznym; publikował w warszawskich czasopismach. Był członkiem 
i prezesem grupy „Pro Arte”.
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40
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret żony

pastel, tektura, 52 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 1 600 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był z Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był gospodarzem wystaw. 
Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego pasją była marynistyka. 
Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za prekursora tej dziedziny. 
Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty. Artysta miał ponad 20 wystaw 
indywidualnych, otrzymał wiele nagród.
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Studia artystyczne rozpoczął w 1910 r. we Lwowie na Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Stanisława Kaczora Batowskiego i Ludwika Kwiatkowskiego. Naukę uzu-
pełniał w Paryżu i Amsterdamie. Odbył podróże do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. Był 
zaliczany do grona najwybitniejszych portrecistów tamtego okresu. Poza tym, zajmował 
się też malowaniem pejzaży i martwych natur. W 1927 r. artysta przeprowadził się do 
Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Tam też ze Stanisławem 
Ligoniem utworzył w 1919 r. Związek Zawodowy Artystów Plastyków na Śląsku. Był również 
założycielem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Zachęta”. Jego prace brały udział w wystawach 
we Lwowie, Warszawie i Katowicach.

41
Józef Kidoń 
(1890 Rudnica – 1968 Warszawa)

Dama z błękitnym szalem, 
1947 r.

pastel, papier, 69 × 48,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Kidoń/47. 
papier uszkodzony w lewym górnym rogu 

Praca prezentowana na wystawie „Józef 
Kidoń. Portret artysty” w Muzeum Historii 
Katowic oraz reprodukowana w katalogu 
tejże wystawy, autorstwa Eweliny Krzesz-
kowskiej, na str. 93.

cena wywoławcza: 7 500 zł
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42
Michał Suffczyński 
(ur. 2 poł. XX w.)

Panorama Torunia

akwarela, papier, 29 × 56 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: MICHAŁ SUFFCZYŃSKI

cena wywoławcza: 1 000 zł

43
Bruno Reinhold 
(1891–?)

Widok na Wzgórze 
Wawelskie

akwaforta, wym. płyty 
22,5 × 29 cm 
sygn. p. d.: Bruno Reinhold, 
opisany ołówkiem l. d.: „Burg, 
Krakau”

cena wywoławcza: 450 zł

W 1994 ukończył Wydział Politechniki Warszawskiej. Był stypendystą Fundacji 
R.U.I. i rządu włoskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. 
Zajmuje się grafiką użytkową (PLL LOT, National Goegraphic); tworzy m.in. 
ilustracje architektoniczne. Wystawiał w kraju i za granicą.



35AUKCJA prAC nA pApierze

44
Jan Rubczak 

(1884 Stanisławów – 1942 
Auschwitz)

Kapliczka Matki Boskiej 
w Bramie Floriańskiej

litografia barwna, 
29,5 × 37,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rubczak

cena wywoławcza: 1 200 zł

45
Frederick Arthur Farrell 

(1882–1935)

Bastion Władysława IV na Wawelu

rycina pochodząca z teki „Poland and 
Danzig Twelve Etchings by Fred. A. Farrell”, 

wyd. Vicars Bros, Londyn, ok. 1925 r., 
nakład 50 egz.

akwaforta, wym. płyty 22 × 21 cm

cena wywoławcza: 800 zł       

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku 
i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził tam 
własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem 
Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 30. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym pełnił funkcje 
organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim 
postimpresjonizmem. Malował pejzaże, architekturę oraz martwe natury.

Był samoukiem w rzemiośle artystycznym. 
Rysownik i portrecista, lubił także podejmować 
tematy związane z topografią miasta.
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46
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Kobieta na ławce, 1928 r.

ołówek, kredka, papier, 20,3 × 14,3 cm
sygn. i dat. p. d.: A. Karp./I/VII 1928.
cena wywoławcza: 1 600 zł

47
Alfons Karpiński 

(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret żony 

węgiel, papier, 15 × 10,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: A. Karp
papier uszkodzony przy lewej krawędzi

cena wywoławcza: 1 600 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego oraz 
A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 konty-
nuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, 
w latach 1908–12 w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. 
w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, Londynu i Buda-
pesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział 
w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był 
wiceprezesem. Ponadto wystawiał w warszawskim TZSP i IPS oraz 
wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, Brukseli, 
Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy 
twórczości artysty miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. 
We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki ulic, z czasem jego 
domeną stały się wizerunki kobiet i akty.
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48
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Mężczyzna czytający książkę, 
1925 r.

ołówek, papier, 19,5 × 15 cm  
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 100 zł

49
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze –  
1978 Warszawa)

Portret mężczyzny, 1946 r.

ołówek, papier, 17,5 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: maja/stockholm 46

cena wywoławcza: 1 100 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by 
potem zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha 
Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pan-
kiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała 
we Francji. W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego 
w Rvaensbrück. Była autorką grafik o zabarwieniu erotycznym. 
Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory literatury 
polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe na-
tury. Zajmowała się też projektowaniem scenografii i kostiumów 
teatralnych.

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Mal-
czewskiego 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. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. 
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50
Artysta nieokreślony 

Costumes Parisien
1834 r.

miedzioryt kolorowany, 19 × 13 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 130 zł

51
Artysta nieokreślony 
(2 poł. XIX w.)

Polska szlachta na dziedzińcu

drzeworyt sztorcowy, kolorowany, 
18 × 14,5 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 130 zł
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52
Maja Berezowska 

(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 
Warszawa)

U płatnerza

tusz, ołówek, papier, 30,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 700 zł

53
Maja Berezowska 

(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 
Warszawa)

Wybór rycerza

tusz, papier, 30 × 21,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 700 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem 
zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała 
także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 
została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była 
autorką grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karyka-
turzystka, ilustrowała utwory literatury polskiej i światowej. Tworzyła 
również portrety oraz martwe natury. Zajmowała się też projektowaniem 
scenografii i kostiumów teatralnych.
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54
Józef Czapski 
(1896 Praga –  
1993 Maisons-Laffitte)

Pianista

kredka, papier, 9 × 17 cm 

cena wywoławcza: 
2 300 zł

55
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Półakt na trawie

akwarela, kredka, papier, 45 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Wojnarski 
na odwrocie pieczęć: PROF. JAN WOJNARSKI/ 
1879-1937 oraz: KRZYSZTOF WOJNARSKI 
z podpisem

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cyn-
ka, J. Stanisławskiego 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 arty-
stycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał 
malarstwo olejne, specjalizując się w pejzażu, a także 
techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno 
w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią 
malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać 
w nich wyraźny wpływ szkoły Jana Stanisławskiego. 
W jego niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca zajmują 
także liczne przedstawienia aktów oraz portretów.

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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56
Stanisław Żarnecki 
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Przy stole, 1905 r.

pastel, tektura, 45 × 70 cm 
sygn. i dat. p. d.: StŻarnecki/1905.

cena wywoławcza: 7 500 zł

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera 
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W latach 1914–15 mieszkał 
i pracował we Wiedniu. Od 1915 r. służył w armii austriackiej, portretując wiele osobistości 
wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie, gdzie założył własną pracownię. W 1921 r. 
wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie brał aktywny udział w życiu 
artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako 
znakomity portrecista. To właśnie Żarnecki był jedynym malarzem, któremu J. Malczewski 
pozwolił się sportretować w ostatnim roku swego życia. Pierwsza monograficzna wystawa 
artysty, została zaplanowana na wrzesień 1939 r. w Łodzi; niestety wybuch II wojny światowej 
uniemożliwił jej otwarcie, a zgromadzone prace zostały uznane za zaginione. Artysta malował 
również martwe natury i pejzaże, jednak najczęściej podejmowanym tematem był portret.
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57
Władysław Żurawski 
(1888 Stryj – 1962 Mielec)

Autoportret artysty, 1954 r.

ołówek, papier, 25,5 × 18,5 w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: WŻurawski/18.II 1954.

cena wywoławcza: 250 zł

58
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Kobieta siedząca w fotelu

ołówek, papier, 19,5 × 15,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A. Karpiński

cena wywoławcza: 1 200 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej 
SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 
i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium 
(1903 r.). W latach 1904–1907 kontynuował naukę 
w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, 
w latach 1908–12 w Paryżu w Akadémie Willi oraz 
w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do 
Włoch, Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. 
Od 1899 r. systematycznie brał udział w wystawach 
krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był 
wiceprezesem. Ponadto wystawiał w warszawskim 
TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Mo-
nachium, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Buffalo 
i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości 
artysty miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. 
We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki ulic, 
z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty.

Artysta zaczął tworzyć drzeworyty ok. roku 1928. W latach 30. 
reprezentował Polskę na wystawach międzynarodowych. W l. 50. 
przeniósł się do Zamościa, by niebawem powrócić na stałe do Mielca. 
Był to czas licznych wystaw i dużej aktywności artystycznej. Żurawski 
zainteresowany był tematyką rodzajową, religijną, huculszczyzną. 
Zajmował się też exlibrisem.
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59
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Studium głowy mężczyzny 
i kozy, 1914 r.

tusz, papier, 19 × 31 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: JMalczewski,  
dat. l. d.: 28 April 1914

cena wywoławcza: 6 000 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. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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60
Adam Bunsch 
(1896 Kraków – 1969 tamże)

Pejzaż podgórski, 1959 r.

akwarela, papier, 37 × 54 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Adam Bunsch 1959

cena wywoławcza: 2 500 zł 

Studiował na akademii wiedeńskiej, natomiast w l. 1917–1921 w pracowni u Józefa 
Mehoffera, a także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów podjął 
pracę w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku jako nauczyciel rysunku. Malował polskie 
pejzaże – akwarele marynistyczne oraz góry. Podejmował tez tematykę animalistyczną, 
portretową, rodzajową, religijną i symboliczną. Zajmował się drzeworytem; inspirował się 
japońszczyzną. Był autorem polichromii i witraży w kościołach w Polsce. Odbył liczne podróże 
po świecie.
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Warsztatu malarskiego uczył się pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego. 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. Z czasem artysta uwolnił 
się od wpływów twórczości ojca i wypracował własny, rozpoznawalny styl. Do swoich 
realistycznych kompozycji 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. 

61
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż z Minaki, 1943 r.

akwarela, papier, 33,5 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Rafał Malczewski. 
Minaki. VII – 43.

Pochodzenie: 
Ze zbiorów pasierbicy artysty, Barbary 
Turskiej-Lorentz

cena wywoławcza: 6 500 zł
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63
Adam Smolana 

(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Akt, 1960 r.

tusz, papier, 29 × 20 cm 
sygn. i dat. p. d. monogramem wiązanym: AS 60

cena wywoławcza: 500 zł   

Studiował u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa Starzyńskiego we lwowskim 
Instytucie Sztuk Pięknych; dyplom obronił na ASP w Warszawie. Od 1946 r. 
pracował w Sopockiej Szkole Sztuk Plastycznych, a potem Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Był dziekanem Wydziały 
Rzeźby, profesorem nadzwyczajnym i wreszcie prorektorem tejże uczelni. 
Wykładał też na uniwersytecie w Damaszku; współzakładał Związek 
Artystów Rzeźbiarzy. Tworzył w drewnie, kamieniu i metalu. Inspirował się 
antykiem; jego prace zawierały pierwiastki symboliczne oraz naturalistyczne. 
Zajmował się tematyką erotyczną, a także pejzażami górskimi czy Bliskim 
Wschodem. Projektował pomniki; pracował przy odbudowie Gdańska. 
Wystawiał indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych: 
w Syrii, Egipcie, Kuwejcie, Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.

62
Aleksander Krywult 
(1845 Warszawa – 1903 tamże)

Portret dziewczyny, 1880 r.

tusz, ołówek, papier, 29 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: AKrywult ’1880.

cena wywoławcza: 1 400 zł

W l. 1863–1868 studiował rzeźbę w Krakowie 
w SSP u Henryka Kossowskiego. Zrezygnował jed-
nak z kariery artystycznej i przejął rodzinne przed-
siębiorstwo ramiarsko-złotnicze. W l. 1867–1871 
pracował przy renowacji Ołtarza Mariackiego. Był 
kolekcjonerem malarstwa polskiego; eksponował 
je w Warszawie i Lublinie. W 1980 r. w Hotelu Eu-
ropejskim otworzył tzw. Salon Krywulta, w którego 
wystawach brali udział. m.in. Józef Chełmoński, 
Maksymilian Gierymski, Stanisław Wyspiański czy 
James Whistler.
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64
Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Dziewczyna, 1956 r.

monotypia, papier, wym. arkusza 
21 × 28,8 cm
na odwrocie odręczny napis: Tymon 
Niesiołowski/Rusk [?] 1957/szkic do/
kompozycji/na pamiątkę Kochanemu/
Panu Tadziowi/Tymon/28V1963 r oraz, 
na wewnętrznej stronie: Tymon/V 1956 r/
monotypia

cena wywoławcza: 3 000 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. 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.
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65
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 32 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Skoczylas

cena wywoławcza: 3 900 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował 
w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę grafiki 
artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Rytm”. 
Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się grafice, 
wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego drzeworytu. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.
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66
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 49 × 59 cm
sygn. l. d.: R.Malczewski

Pochodzenie: 
Ze zbiorów pasierbicy artysty, Barbary 
Turskiej-Lorentz

cena wywoławcza: 6 500 zł

Warsztatu malarskiego uczył się pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego. 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. Z czasem artysta uwolnił 
się od wpływów twórczości ojca i wypracował własny, rozpoznawalny styl. Do swoich 
realistycznych kompozycji 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. 
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68
Tadeusz 
Dobrowolski 
(1899 Nowy Sącz – 
1948 Kraków)

Martwa natura 
z butelką, 1941 r.

gwasz, papier, 
47,5 × 63 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Tade-
usz Dobrowolski 941

cena wywoławcza: 
2 500 zł

67
Mieczysław 
Filipkiewicz 
(1891 Kraków – 1951)

Zimowy pejzaż 
górski

akwarela, tektura, 
35 × 50 cm
sygn. l. d.: MIECZY-
SŁAW FILIPKIEWICZ

cena wywoławcza: 
1 000 zł

W latach 1917–1922 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, a także w tamtejszej 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 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, głównie z lat 20., i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym wykonywał również portrety.

Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dębickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. 
Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 1921–1923 ponownie w Krakowie pod kierunkiem W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, 
głównie w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. 
Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
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69
Mikołaj Macedoński 
(1911 Winnica – 1981 Moskwa)

Za drzewem chata, 1964 r.

akwarela, papier, 49 × 68 cm
sygn. i dat. l. d.: MM 64

cena wywoławcza: 3 000 zł

Od 1932 r. pracował jako scenograf m. in. teatrach moskiewskich (Teatr Kameralny, Teatr 
Dramatyczny). Malował, tworzył grafiki i rzeźby, a podejmował takie tematy jak portret, 
martwa natura i pejzaż górski. W czasie II wojny walczył w armii polskiej. W 1979 r. miał 
indywidualną wystawę swoich prac w Moskwie. Inspirował się włoskim Quattrocento oraz 
ściennym malarstwem dawnej Rosji.
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70
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Idylla, 1920 r.

miedzioryt, papier, 31 × 23,2 cm (odcisk płyty)
sygn. na płycie p. d.: JW i ołówkiem poniżej p. d.: Jan Wojnarski

Reprodukowany:
B. Lewińska-Gwóźdź, Jan Wojnarski. Malarstwo, grafika i rysunek.  

Między niebem a kamieniem, Pelplin 2000, poz. 40.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 100 zł

71
Mikołaj Macedoński 
(1911 Winnica – 1981 Moskwa)

Martwa natura z łyżkami, 1976 r.

akwarela, papier, 44 × 43 cm
sygn. i dat. p. d.: Macedoński 76

cena wywoławcza: 3 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisław-
skiego 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: „Nie-
zależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach 
zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróż-
nienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże 
o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły Jana 
Stanisławskiego. W jego niezwykle płodnej twórczości dużo miejsca 
zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz portretów.

Od 1932 r. pracował jako scenograf m. in. teatrach 
moskiewskich (Teatr Kameralny, Teatr Dramatyczny). 
Malował, tworzył grafiki i rzeźby, a podejmował takie 
tematy jak portret, martwa natura i pejzaż górski. 
W czasie II wojny walczył w armii polskiej. W 1979 r. 
miał indywidualną wystawę swoich prac w Moskwie. 
Inspirował się włoskim Quattrocento oraz ściennym 
malarstwem dawnej Rosji.
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72
Tadeusz Kulisiewicz 
(1899 Kalisz – 1988 Warszawa)

Oracz, 1929 r.

drzeworyt, papier, 35 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
Kulisiewicz 29.

Pochodzenie: 
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 2 500 zł

W latach 1923–1927 studiował w warszawskiej  ASP pod kierunkiem M. i M. Kotarbińskich 
oraz W. Skoczylasa. Od 1926 r. należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików 
„Ryt”. Już w roku 1930 odbyła się pierwsza indywidualna wystawa graficznych prac artysty 
w warszawskim Salonie Garlińskiego. Wiele podróżował, m. in. do Włoch, Francji, Chin czy 
Indii, skąd przywoził serie prac inspirowanych tamtejszą kulturą. Znaczna część twórczości 
artysty, zwłaszcza przedwojenna, zdradza zamiłowanie do tematyki góralskiej, realizowanej 
podczas licznych pobytów na Podhalu. Po wojnie, w czasie której zginęła znaczna część 
jego dorobku artystycznego, Kulisiewicz zarzucił drzeworyt na rzecz rysunku. W tym czasie 
również objął stanowisko wykładowcy na ASP w Warszawie. Artysta brał udział w wielu 
wystawach, zdobywając liczne nagrody.
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73
Kazimierz 

Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Akt leżący, 
1959 r.

tusz, papier, 
24,5 × 33,5 cm 

w świetle 
passe-partout

sygn. l. d.: PODSA-
DECKI, dat. p. d.: 

18.3.59.

cena wywoławcza: 
1 000 zł

74
Gabriela Obremba 
(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Akt

tusz, akwarela, papier, 30 × 20 cm w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: G.O.

cena wywoławcza: 500 zł

Była studentką H. Rudzkiej-Cybisowej na ASP w Krakowie w l. 1946–50. 
Kontynuowała edukację na akademii warszawskiej. Po raz pierwszy poka-
zał swe prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie 
w 1955 r.

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Był współpracownikiem awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, 
a także członkiem grupy „a. r.” i „Praesens”. Początkowo malował obrazy abstrakcyjne, później próbując swych sił w zakresie fotografii. 
W czasie wojny zniszczeniu uległa większa część jego artystycznego dorobku. Był jednym z założycieli powojennego ZPAP w Szczecinie. 
Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami awangardowymi. 
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75
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Akt siedzącej kobiety

ołówek, akwarela, tektura, 59,5 × 44 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: WW
na odwrocie owalny stempel z faksymile 
artysty i napisem: ZE ZBIORU DZIEŁ 
WOJCIECHA WEISSA. DOM ARTYSTY, 
poniżej numer spuścizny po artyście: 
000321.

cena wywoławcza: 4 400 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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. Po 1905 r. twórczość artysty 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych natur z kwiatami, zachwycających 
kolorystycznymi walorami.
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Był studentem krakowskiej ASP w l. 1928–1934; związany 
Grupą Krakowską (1933–37). W tym czasie należeli też 
do niej m. in. Maria Jarema, Sasza Blonder, Leopold 
Lewicki, Adam Marczyński. Podczas II wojny światowej 
przebywał w Krzemieńcu, a po wojnie przeniósł się do 
Bytomia. Był uczestnikiem wystaw regionalnych i krajo-
wych, np. w 1961 r. „Wystawie malarstwa w XV-lecie PRL” 
w warszawskim Muzeum Narodowym.

76
Bolesław Stawiński 

(1908 Łódź – 1983 Bytom)

Martwa natura 

akwarela, papier, 27 × 21 cm w świetle 
passe-partout

sygn. p. d.: B. Stawiński

cena wywoławcza: 1 200 zł

77
Zbigniew Pronaszko 
(1885 Debreczyn – 1958 
Kraków)

Krajobraz z mostem 
Dębnickim

akwarela, ołówek, 
papier, 27,5 × 37,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z. Pronaszko

cena wywoławcza: 3 000 zł  

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. Jego twórczość malarska związana jest z formizmem i koloryzmem. 
Studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czyżewskim założył grupę 
artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, później przemianowaną na Formistów. W latach 1919–1920 pracował jako scenograf dla 
warszawskiego teatru Reduta. W okresie od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca uczestniczył we wszystkich 
oficjalnych zagranicznych wystawach polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko profesora krakowskiej ASP.
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78
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura z owocami

pastel, papier, 48 × 68,5 cm
sygn. p. d.: T 

cena wywoławcza: 5 000 zł

Był studentem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i krakowskiej ASP u F. Pautscha 
i F.S. Kowarskiego. Następnie, w latach 20-tych przeprowadził się do Warszawy. Tu po raz 
pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. Był członkiem grupy Pryzmat, z którą 
wystawiał swoje prace od roku 1933. W l. 1935–1939 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po 
wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 
osiadł w Krakowie, prowadząc działalność pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne 
wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany 
wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych 
tematów artysty należały martwe natury, portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej 
w dużej mierze pod wpływem postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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79
Stefan Brzozowski 
(1911–1978)

W ogrodzie

tusz, ołówek, pastel, papier, 
23,5 × 31,3 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Brzozowski

cena wywoławcza: 1 100 zł

Studiował malarstwo w SSP w Warszawie oraz w krakowskiej ASP, gdzie ukończył wydziały 
malarstwa, ceramiki i grafiki. Debiutował we „Wróblach na Dachu” w 1938 r. rysują karyka-
tury. Był współpracownikiem pism takich jak: „Szpilki”, „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”, 
„Przekrój”, „Gazeta Krakowska”, „Film”, „Świat” czy „Życie Literackie”.
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80
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Kwiaty w wazonie

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

Pochodzenie: 
Ze zbiorów pasierbicy artysty, Barbary 
Turskiej-Lorentz

cena wywoławcza: 7 000 zł

Warsztatu malarskiego uczył się pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego. 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. Z czasem artysta uwolnił 
się od wpływów twórczości ojca i wypracował własny, rozpoznawalny styl. Do swoich 
realistycznych kompozycji 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. 
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81
Maria Jarema 
(1908 Stary Sambor – 1958 Kraków)

Postać siedząca, ok. 1944 r.

akwarela, papier, 29 × 22 cm
na odwrocie opis: Akwarela/Postać 
siedząca Nr. Kat. 357/Maria Jarema 44

Pochodzenie:
Zbiory Kornela Filipowicza, męża artystki

cena wywoławcza:  5 800 zł

W latach 1929–1935 kształciła się w krakowskiej ASP pod kierunkiem X. Dunikowskiego.  
Była współzałożycielką awangardowego stowarzyszenia „Grupa Krakowska”, po wojnie zaś 
należała do „Grupy Młodych Plastyków”, wtedy też zarzuciła rzeźbę na rzecz malarstwa 
i scenografii. Posługiwała się chętnie techniką monotypii, łączoną niekiedy z temperą 
czy olejem. Twórczość artystki, początkowo nie stroniąca od wyobrażeń figuratywnych, 
ewoluowała w kierunku abstrakcji. Dzieła Jaremy reprezentowały polską sztukę m.in. na 
Biennale w Wenecji w roku 1958.
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82
Wacław Zawadowski 
(1891 Skobiełka/Wołyń – 1982 
Aix-en-Provence)

Pejzaż pasterski

akwarela, na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 57 × 46 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: Zawado

cena wywoławcza: 8 500 zł

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F. Légerem, A. Modiglianim i L. Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914, 1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne’a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną.
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84
Kazimierz 
Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 
1970 Kraków)

Pejzaż

akwarela na 
podrysowaniu 
ołówkiem, papier, 
24,5 × 35 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: 
podsadecki, opisany 
l. d.: (…) P. EWIE 
ŻELECHOWSKIEJ 
NA GWIAZDKĘ 
1967

cena wywoławcza: 
2 100 zł

83
Juliusz Studnicki 
(1905 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Wiolonczelista

ołówek, akwarela, papier, 47,8 × 36,8 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 600 zł

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Był współpracownikiem awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, 
a także członkiem grupy „a. r.” i „Praesens”. Początkowo malował obrazy abstrakcyjne, później próbując swych sił w zakresie fotografii. 
W czasie wojny zniszczeniu uległa większa część jego artystycznego dorobku. Był jednym z założycieli powojennego ZPAP w Szczecinie. 
Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami awangardowymi. 

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, 
K. Frycza i F. Kowarskiego. W 1937 roku uzupełniał studia 
u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy 
artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł na Wybrzeżu, 
gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP 
w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pra-
cownią Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, 
głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 
wykładał w warszawskiej ASP. Malował pejzaże, martwe 
natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego 
zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, 
często o charakterze groteskowym. Prezentowane były na 
licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
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85
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Odpoczynek w ogrodzie, 1925 r.

tusz, akwarela, papier, 28 × 37,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p. d.: WW
na odwrocie pieczęć owalna: ZE ZBIORU 
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. DOM 
ARTYSTY / WW [faksymile monogramu 
autorskiego]/ 001450 [numer spuścizny 
po artyście]/Nice Lantesie [?] – Hanusia 
1925. 

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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. Po 1905 r. twórczość artysty 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 i pejzaże, choć nie brak również martwych natur z kwiatami, zachwycających 
kolorystycznymi walorami.
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87
Krystyna Łada-Studnicka 

(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Kolorowy chłopczyk

pastel, papier, 30,7 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

86
Juliusz Studnicki 
(1905 Kniażyce – 1978 
Warszawa)

Śniadanie w Sopocie, 
ok. 1958 r.

akwarela, ołówek, kredka, 
papier, 19,6 × 28,4 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J.S

cena wywoławcza: 2 000 zł

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowar-
skiego. W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł 
na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią 
Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował 
pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często 
o charakterze groteskowym. Prezentowane były na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.

Naukę malarstwa, rozpoczętą w latach 1926–28 w krakowskiej 
Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa, kontynuowała krótko w tamtej-
szej akademii pod kierunkiem W. Jarockiego, a następnie, w latach 
1929–32, w warszawskiej SSP, w pracowni F. Kowarskiego. 
W latach 1931–39 należała do grupy „Pryzmat”, z którą wystawiała 
w stołecznym IPS. Lata okupacji spędziła wraz z mężem Juliuszem 
Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy osiedlili się na Wy-
brzeżu, angażując się w organizację PWSSP w Gdańsku, na której 
to artystka prowadziła zajęcia z rysunku. Od 1959 r. wykładała jako 
profesor nadzwyczajny w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
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88
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Wnętrze ze Zwiastowaniem

akwarela, papier, 19,2 × 12 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP 
w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach 
W. Weissa i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał 
do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, 
aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział 
w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał 
się ze środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jed-
nocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Tematami jego prac 
były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na 
zaburzenia słuchu i mowy. Zaczął tworzyć ok. 1917 roku. Od początku 
nawiązywał do malarstwa ikonowego. Preferował technikę akwareli, 
kredki. Charakterystyczne dla niego było zamalowywanie całej prze-
strzeni papieru. Mogły być to okładki, opakowania papierosów. Był 
niezwykle wrażliwy na barwy. Powstały cykle z architekturą, wnętrzami, 
postaciami świętych, portretami i autoportretami. Prace sygnował 
ciągiem liter, nieskładających się w żadne słowa. W 1959 roku 
wystawiał indywidualnie po raz pierwszy w galerii Dieny Vierny 
w Paryżu i Stedelijk Museum w Amsterdamie. Wystawiano go również 
w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, 
Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku odbyła się wystawa jego 
prac w Zachęcie, a 1994 r. w Krynicy otwarto muzeum jego imienia.

89
Nikifor Krynicki 

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Madonna z Dzieciątkiem

kredka, papier, 12,2 × 9,5 cm w świetle passe-partout
na odwrocie napis autorski: NASWIETYPAXTUR /200 zł oraz 
pieczęć: PAMIĄTKA Z KRYNICY NIKIFOR ARTYSTA MALARZ

cena wywoławcza: 1 200 zł
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90
Włodzimierz Pawlak 

(ur. 1957 r. Korytów)

Dziennik C, 1998 r. 

ołówek, tektura, 32 × 22,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. na odwrocie: WŁODZIMIERZ PAWLAK /DZIENNIK C/I 24 

II – 3 III I/96 [w kółku]/1998

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 1 300 zł

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. w pra-
cowniach R. Winiarskiego i R. Ziemskiego. Wraz z artystami P. Kowalewskim, 
R. Grzybem i J. Modzelewskim, założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści, 
działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali akcje wspólnego malowania, 
manifestując swoje niezadowolenie wobec rzeczywistości. Pawlak redagował 
pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. 
W twórczości Pawlaka istotne są inspiracje twórczością K. Malewicza oraz 
W. Strzemińskiego. Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym 
istotą jest upływający czas i refleksja, jaka towarzyszy człowiekowi na temat 
sztuki i życia.

91
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

tempera na podrysowaniu ołówkiem, pa-
pier, 32 × 66 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

cena wywoławcza: 1 900 zł

Był studentem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i krakowskiej ASP u F. Pautscha 
i F.S. Kowarskiego. Następnie, w latach 20. przeprowadził się do Warszawy. Tu po raz 
pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. Był członkiem grupy Pryzmat, 
z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W l. 1935–1939 prowadził w Poznaniu 
Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji poznańskiego życia artystycznego. 
W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność pedagogiczną w tamtejszej ASP. 
Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Sopocie. 
Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. Do 
ulubionych tematów artysty należały martwe natury, portrety i pejzaże. W jego twórczości, 
ukształtowanej w dużej mierze pod wpływem postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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92
Piotr Potworowski 
(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Akt szary, 1956 r.

akwarela, ołówek, papier, 20 × 26 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie odręczny napis: Potwierdzam 
autentyczność pracy mojego/ojca, Piotra 
Potworowskiego/Jan Potworowski/W-wa 
27/04/98/Akt Szary, 1956/akwarela
/20x25/Eksponowany w/Galerii Studio, 
1996/Ze zbioru rodziny artysty

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 7 500 zł

Początkowo studiował w warszawskiej szkole K. Krzyżanowskiego pod kierunkiem A. Rych-
tarskiego. Następnie został uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. W 1924 r. wyjechał 
wraz z kapistami do Paryża. W latach 1928–29 przebywał w Anglii. Po przyjeździe do 
kraju zamieszkał w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponownie wyjechał do Anglii, gdzie 
pozostawał do roku 1958, prowadząc aktywną działalność artystyczną i dydaktyczną w Bath 
Academy of Art w Corsham. W londyńskiej Redfern Gallery, w 1946 r., miała miejsce 
pierwsza wystawa indywidualna prac artysty. Po powrocie do Polski Potworowski otrzymał 
profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. W twórczości jego, ewoluującej od malarstwa 
przedstawieniowego do abstrakcyjnego, najistotniejsze były wartości czysto malarskie. Jego 
dorobek artystyczny uznawany jest za jeden z najwybitniejszych w polskiej sztuce powojennej.
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93
Erich Godal 
(1899 Berlin – 1969 Hamburg)

Teka erotyków

9 sztuk; litografie kolorowane akwarelą, 
papier, wym. arkusza 21,5 × 15,3 cm, 
wym. teki 35,5 × 37 cm
sygn. pseudonimem: Guy de Laurence
strona tytułowa: VORZUGSAUSGABE/
VOM KÜNSTLER ÜBERARBEITET,/
HANDKOLORIERT UND SIGNIERT/EXEM-
PLAR/NR 57 oraz sygnatura ołówkiem: 
Guy de Laurence
wydanie unikatowe

cena wywoławcza: 1 700 zł

Urodzony jako Eric Goldbaum; studiował malarstwo, scenografię i rzeźbę w berlińskiej 
Kunstgewerbeschule. Od 1918 r. publikował rysunki w czasopismach „Die Aktion” i „Der 
Orchideengarten”. Tworzył dekoracje sceniczne, karykatury. W 1933 r. wyemigrował do Pragi, 
a w 1935 r. do Nowego Jorku. Tam pracował jako rysownik w gazetach i czasopismach.
W 1954 r. wrócił do Niemiec i zamieszkał w rodzinnym Hamburgu. W 1969 r. wydano 
jego biografię.
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94
Gabriela Obremba 

(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Akt

ołówek, tempera, papier, 22 × 15 cm  
w świetle passe-partout 

sygn. l. d.: G.OBREMBA 

cena wywoławcza: 500 zł

95
Leonor Fini 
(1908 Buenos Aries – 
1996 Saint Dye) 

Bez tytułu

autolitografia, papier, 
36 × 52 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: Leonor Fini, 
opisany l. d.: 74/150

cena wywoławcza: 
2 300 zł

Była studentką H. Rudzkiej-Cybisowej na ASP w Krakowie 
w l. 1946–50. Kontynuowała edukację na akademii warszawskiej. 
Po raz pierwszy pokazał swe prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej 
Plastyki w Warszawie w 1955 r.

Nie była wykształconą artystką. Inspirowała się prerafaelitami, A. Beardsleyem, G. Klimtem. Po raz pierwszy indywidualnie wystawiała 
swoje prace w 1935 roku w Paryżu. Lata 40. w jej twórczości to okres zainteresowania biologicznością, przemijaniem, natomiast 60. 
poświęciła na zgłębianie tajemnic erotyki, którą symbolizowały koty-sfinksy. Zajmowała się także ilustrowaniem książek, scenografią oraz 
projektowaniem kostiumów teatralnych. Uważna była za przedstawicielkę surrealizmu. Była żoną Konstantego Jeleńskiego (1922–1987).
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96
Antoni Uniechowski 

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Zakochani

tusz, akwarela, papier, 29,5 × 21 cm
sygn. p. d.: A U 

cena wywoławcza: 1 500 zł

97
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 
Warszawa)

Wieczór poetycki

tusz, akwarela, papier, 
21 × 29,5 cm
sygn. p. d.: A U

cena wywoławcza: 1 100 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 na warszawskiej ASP. W swej twórczości przede wszystkim zajmował się 
ilustracją książkową (m. in. do powieści Bolesława Prusa, Lwa Tołstoja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał się tuszem, 
piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską. W swoich pracach Uniechowski często kreował 
scenki o specyficznym humorze oraz z lekkim zabarwieniem erotycznym.
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98
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze –  
1978 Warszawa)

Ułan i dziewczyna, 1966 r.

tusz, akwarela, papier naklejony na tekturę, 43 × 32,5 cm 
sygn. p. d.: maja66

cena wywoławcza: 3 000 zł

99
Maja Berezowska 

(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 
Warszawa)

Zakochani turyści, 1969 r.

tusz, akwarela, papier naklejony na tektu-
rę, 34,5 × 26 cm w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: maja69

cena wywoławcza: 3 200 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by 
potem zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha 
Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa 
Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 
mieszkała we Francji. W 1942 została wywieziona do obozu 
koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką grafik o zabar-
wieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilu-
strowała utwory literatury polskiej i światowej. Tworzyła również 
portrety oraz martwe natury. Zajmowała się też projektowaniem 
scenografii i kostiumów teatralnych.
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100
Józef Czapski 
(1896 Praga – 
1993 Maisons-Laffitte)

Kwiaty

flamaster, kredka, papier, 
19 × 25 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w war-
szawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował 
w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa i J. Pan-
kiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał 
do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł 
w Warszawie, aktywnie uczestnicząc w życiu artystycz-
nym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. 
Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się 
ze środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie 
zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. 
Jego twórczość malarska wykazuje zarówno wpływ 
koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Tematami jego prac 
były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe 
oraz pejzaże.

101
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Portret mężczyzny

flamaster, kredka, papier, 17 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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102
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Dwie kobiety

flamaster, papier, 17 × 10 cm

cena wywoławcza: 700 zł

103
Tadeusz Dominik 

(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Róża

flamaster, papier, 20,5 × 20,5 cm
sygn. l. d.: Dominik

cena wywoławcza: 1 700 zł

W latach 1946–1951 studiował malarstwo w warszawskiej akademii pod kierunkiem J. Cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną 
w macierzystej uczelni, dwukrotnie będąc dziekanem Wydziału Malarstwa. Jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. nagrody im. Jana Cybisa 
(1973 r.) i stypendystą Ford Foundation (1962 r.). Od wczesnych lat uprawiał również grafikę, szczególnie drzeworyt. Początkowo przedstawiał 
sceny figuratywne, by stopniowo zwracać się w stronę ujęć abstrakcyjnych i fascynacji kolorem. W kręgu zainteresowań artysty od lat pozostaje 
również tkanina oraz ceramika. Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. 
w muzeach narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum Albertina w Wiedniu, 
Stedelijk Museum w Amsterdamie.
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104
Ewa Śliwińska 
(1909–1976)

Po potopie, 
1974 r.

linoryt barwny, 
papier, wym. arkusza 
58,5 × 77 cm 
sygn. p. d.: Ewa 
Śliwińska, 1974, 
śr. d.: 3/15, l. d.: 
Po potopie

cena wywoławcza: 
500 zł 

Studiowała na ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w 1951 r. z zakresu architektury wnętrz, jednak od 
1958 r. tworzyła tylko grafiki. Jest autorką cyklów graficznych „Niebo”, „Miasto”. Brała udział w wielu wystawach 
polskich i zagranicznych.

105
Ewa Śliwińska 
(1909–1976)

Płyną rzeki, 
1974 r.

linoryt barwny, 
papier, wym. arkusza 
61,5 × 77 cm 
sygn. i dat. p. d.: 
Ewa Śliwińska 1974; 
l. d.: Płyną rzeki 
2/15

cena wywoławcza: 
500 zł
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106
Stasys Edrigevicius 
(ur. 1943 r. Mediniškiai/Litwa)

Oczekiwanie na deszcz, 1996 r.

pastel, gwasz, tektura, 74 × 54 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: ‘996/Stasys 

cena wywoławcza: 13 500 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem m. 
in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie) ”.
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107
Ewa Śliwińska 
(1909–1976)

Zapis K, 1969 r.

linoryt barwny, papier, wym. arkusza 88 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: Ewa Śliwińska, 1969/Zapis K 2/15

cena wywoławcza: 500 zł

Ukończył Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Krakowie. Wykładał na 
Katedrze Rysunku Politechniki Krakowskiej. Tworzył grafikę użytkową 
i artystyczną. Należał do grup Krąg oraz 9 Grafików. Od 1981 r. był 
projektantem wydawnictw muzealnych na Wawelu oraz innych: książko-
wych i nutowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie, 
Literackiego i Arkady. Zajmował się też aranżacją wnętrz wawelskich 
i zamku w Pieskowej Skale we współpracy z prof. Jerzym Szablowskim.

108
Adam Młodzianowski 
(1917 Kalisz – 1985)

Konstrukcja, 1964 r.

drzeworyt, papier, wym. arkusza 70 × 64,5 cm
sygn. p. d.: Amłodzianowski, p. d.: Konstrukcja 64 

Wystawiany i opisywany: 
Grafika Polska 1944–1984 [katalog wystawy], Muzeum Bydgoszcz, 
s. 21, poz. 267 
Pierwsza wystawa dzieł sztuki ze zbiorów prywatnych, [katalog 
wystawy], Bydgoszcz BWA 1974

cena wywoławcza: 300 zł  

Studiowała na ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w 1951 r. 
z zakresu architektury wnętrz, jednak od 1958 r. tworzyła tylko grafiki. 
Jest autorką cyklów graficznych „Niebo”, „Miasto”. Brała udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.
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109
Edmund Piotrowicz 

(1915 Chersoń/Ukraina – 1991 Warszawa)

Statek, 1965 r.

sucha igła, papier, 63,5 × 49,5 cm (odbitka)
sygn. i dat. p. d.: E. Piotrowicz 65, l. d.: „Statek” – 

suchoryt 8/30

cena wywoławcza: 500 zł

110
Zenon Januszewski 
(1929 Gniezno – 1986)

Tryptyk, 1967 r.

linoryt barwny, papier, wym. 
arkusza 55 × 78 cm

sygn. i dat. p. d.: Z. Januszew-
ski 1967, l. d.: Tryptyk (linoryt 

barwny) epr. d’artiste/III
praca reprodukowana w: II 
Międzynarodowe Biennale 

Grafiki, Kraków 1968,  
kat. 484 

cena wywoławcza: 800 zł  

Studiował w pracowni Jana Cybisa na ASP w Warsza-
wie w l. 1945–50. Dyplom uzyskał w 1951 roku. Na 
uniwersytecie w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych 
sprawował funkcję profesora. Zajmował się zarówno 
malarstwem, jaki i grafiką artystyczną oraz rysunkiem. 
Był uczestnikiem licznych wystaw krajowych i zagra-
nicznych, m.in. w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie, 
Pradze, Łodzi, Wrocławiu, Toruniu. Artysta zdobył 
wiele nagród: na Ogólnopolskich Wystawach Plastyki 
w Warszawie, na I Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki 
Artystycznej i Rysunku, Ministra Kultury i Sztuki, na 
wystawie „Grafika i rzeźba w 20-lecie PRL”. W 1995 r. 
odbyła się pośmiertna wystawa artysty.

Dyplom warszawskiej ASP obronił w 1957 r. Interesował się grafiką artystyczną i warsztatową. Był uczestnikiem wielu wystaw w Polsce 
i za granicą, ale miał też indywidualne. Zdobył nagrody, m. in. w 1963 r. im. T. Trepkowskiego, złoty medal na Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki Edytorskiej w Lipsku, „Złoty Kasztan”, czy wyróżnienia na najlepszą grafikę miesiąca.
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111
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołubnowo na Wołyniu)

22 V 2012-A3. psd

grafika komputerowa, papier, 42 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: 22 V 2012-A3.psd ea. 
S. Fijałkowski

cena wywoławcza: 1 000 zł

112
Ewa Śliwińska 
(1909–1976)

Toast III, 1973 r.

linoryt barwny, 
papier, wym. arkusza 
63 × 95 cm 
na odwrocie wtórny 
napis: Toast III 1973

cena wywoławcza: 
500 zł

Studiowała na ASP w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w 1951 r. z zakresu architektury wnętrz, jednak od 1958 r. tworzyła tylko grafiki. 
Jest autorką cyklów graficznych „Niebo”, „Miasto”. Brała udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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113
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołubnowo na Wołyniu)

22 VII 65

ołówek, papier, 42 × 29,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: S. Fijałkowski, dat. p. d.: 
7m/65

cena wywoławcza: 8 100 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stano-
wisko profesora objął w 1983 r. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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114
Marian Bogusz 
(1920 Pleszów – 1980 Warszawa)

Kompozycja, 1963

akwarela, gwasz, papier, 20,5 × 15 cm
sygn. p. d.: mbogusz63

Pochodzenie:
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 1 900 zł

W l. 1946–48 studiował w warszawskiej ASP, a jego profesorami byli Jan Cybis i Jan 
Sokołowski. Był jednym z twórców „Grupy 55” oraz „Galerii Krzywe Koło”. Aktywnie brał 
udział w życiu awangardy, był inicjatorem wielu artystycznych przedsięwzięć, m. in. Wystaw 
Sztuki Nowoczesnej w l. 1948–49 w Krakowie i w l. 1957 i 1959 w Warszawie. Był twórcą 
kompozycji rzeźbiarsko-przestrzennych, malarzem, rzeźbiarzem; interesował się scenografią 
i grafiką. Symbolicznie traktował kolor, czerpał inspirację z muzyki. 



81AUKCJA prAC nA pApierze

115
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 r. Zdołubnowo na Wołyniu)

Nieborów 9 VIII 2001–02

akwarela, ołówek, papier, wym. arkusza 
38 × 27,8 cm
sygn. śr. d: S. Fijałkowski, dat. p. d.: 
58/2001, opisany l. d.: Nieborów 9 VIII 
2001–02

cena wywoławcza: 6 500 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stano-
wisko profesora objął w 1983 r. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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116
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Ex libris Wojciecha Jakubowskiego, 
1976 r.

akwaforta, papier, 14 × 10 cm 
w świetle passe-partout 
u dołu napis: EX LIBRIS WOJCIECH JAKUBOWSKI 
1975
sygn. u dołu ołówkiem: Stasys

cena wywoławcza: 950 zł

Ex libris zaprojektowany i sprezentowany przez 
Stasysa Wojciechowi Jakubowskiemu oraz jego 
żonie.

Wojciech Jakubowski (ur. 1929 r.) – artysta tworzący 
w technikach miedziorytu i drzeworytu, mistrz 
sztuki exlibrisu, twórca Międzynarodowego Biennale 
Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

117
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Ex libris Bogny Jakubowskiej

akwaforta, papier, 12,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu ołówkiem: Stasys

cena wywoławcza: 950 zł
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118
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Głowa

pastel, papier, 63,5 × 47 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Stasys 

cena wywoławcza: 10 500 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem m. 
in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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119
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

Studia aktu

ołówek, papier, 20,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout
praca dwustronna; p. d.: pieczęć artysty 
potwierdzająca autentyczność: Z RYSUN-
KÓW FRANCISZKA STAROWIEJSKIEGO 
oraz podpis: F. Starowieyski/09 09 10

cena wywoławcza: 2 900 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix 
za plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Począwszy od 1970 r. artysta datował 
swe prace o 300 lat wstecz.
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120
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

Szkice

kredka, papier, 29 × 41 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 200 zł

121
Franciszek Starowieyski 

(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa)

Akt, 1984 r.

flamaster, papier, 33 × 23 cm  
w świetle passe-partout

sygn. i dat. śr. d.: monogram wiązany FRS 1684

cena wywoławcza: 1 500 zł
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122
Czesław Tumielewicz 
(ur. 1942 Lida)

Kompozycja, 1985 r.

offset, papier, wym. arkusza 48 × 59 cm
sygn. i dat. śr. d.: TU/M/IEL 1985

cena wywoławcza: 150 zł  

123
Mel Ramos 

(ur. 1935 Sacramento/USA)

Grape Queen 2001

litografia, offset, papier, 15 × 10 cm w świetle passe-partout
sygn. u dołu: 1346/2001 MelRamos

cena wywoławcza: 400 zł

Artysta studiował na Stanowym Uniwersytecie w Sacramento w Ka-
lifornii. Zdobył sławę w l. 60., gdy jego nazwisko stawiano na równi 
z Royem Lichtensteinem i Andy Warholem. W 1965 r. pierwszy raz 
pokazał swe najbardziej znane prace ukazujące nagie pin-up girls pozu-
jące wraz z szeroko znanymi produktami konsumpcyjnymi. Uświadomił 
tym samym sposób postrzegania ciała kobiety przez kulturę masową. 
Ramos umieszczał też kobiety w znanych z historii sztuki i mitologii 
kontekstach. Artysta jest wykładowcą uniwersyteckim.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; jednocześnie ucząc się malarstwa u  A. Gerzbaka i W. Lama. W Poznaniu 
natomiast, u L. Mianowskiego studiował grafikę. W Gdańsku został wykładowcą. Wcześnie zainteresował się happeningiem, by przejść 
do konceptualizmu, abstrakcji geometrycznej, by teraz tworzyć specyficzny, magiczny realizm. Miał wystawy w Bydgoszczy, Zakopanem, 
Nowym Jorku, Paryżu. Jest laureatem nagród, np. na Ogólnopolskiej Konkursie Malarskim im. Spychalskiego w Poznaniu, Gdańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Grafika Roku w 2007 r., Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.
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124
Victor Vasarely 
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Reech, 1973 r.

serigrafia barwna, papier, 68 × 68 cm 
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: Vasarely [sygnatura słabo 
widoczna]

cena wywoławcza: 3 000 zł

Artysta zainteresowany abstrakcją geometryczną, jest jednym z czołowych postaci op-artu. 
Studiował medycynę w Budapeszcie lecz porzucił studia na rzecz nauki w Muhely Academy, 
kultywującą ruch Buhausu. W 1930 r. przeniósł się do Paryża. Wtedy tez zainteresował się 
konstruktywizmem; a w l. 40. zaczął malować swoje „interaktywne”, kolorowe płaszczyzny. 
Artysta pozostawał pod wpływem Kandinskiego oraz teoretyka Josefa Albersa. Starał się 
zaangażować widza w swoje dwuwymiarowe obrazy, niejako go „wciągając” do środka. Wiele 
prac artysty można oglądać w muzeum jego imienia na południu Francji. W 1970 roku 
ustanowiono Fundację Vasarely’ego.
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125
Georg Eisler 
(1928 Wiedeń – 1998 tamże)

Phoenix-club

serigrafia barwna, papier, 57,5 × 37,5 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Eisler

cena wywoławcza: 350 zł

126
Roland Grünberg 
(ur. 1933 r. Strasburg)

Nokturn, 1967 r.

litografia, papier, 46 × 41 cm (odbitka) 
sygn. i dat. u dołu: Dla Aurelii Boruckiej-Nowickiej 
na pamiątkę. Bydgoszcz (6-IX-67) RGrünBerg 
W/67

cena wywoławcza: 300 zł  

W 1957 roku został absolwentem Ecole Nationale des 
Beaux-Arts w Nancy. Na początku l. 60-tych rozpoczął 
studia na ASP w Krakowie. W 1962 r. obronił dyplom 
z dziedziny grafiki książkowej. Od zawsze interesował 
się teatrem, toteż w Polsce związał się z otoczeniem Je-
rzego Grotowskiego, Teatrem 38 i Teatrem 13 Rzędów 
z Opola. We Francji kontynuował naukę w Europejskim 
Ośrodku Uniwersyteckim w zakresie prawa, nauk poli-
tycznych oraz ekonomii. Studiował jeszcze psychologię, 
nauki społeczne, lingwistykę i filozofię. Do licznych 
zajęć dodał pracę grafika, rysownika, plakacisty, ilu-
stratora i scenografa. Był współorganizatorem festiwali 
teatralnych, pisał artykuły o polskim teatrze.

Odbył studia artystyczne w Stockport School of Art i akademii w Man-
chesterze. Zaprojektował kostiumy do inscenizacji „Czarodziejskiego 
fletu” w Royal Opera House w Londynie. Po wojnie wrócił do Wiednia. 
W 1968 r. został przewodniczącym Secesji Wiedeńskiej. Dużo wystawiał, 
m.in. indywidualnie w Anglii, Manchester City Art Gallery, Fisher Fine 
Art Gallery, Biennale w Wenecji w l. 80. Ilustrował też książki. Był 
wykładowcą w Salzburgu, Niemczech i USA. Jego prace były pokazy-
wane na wystawie retrospektywnej w 2001 r. w Wiedniu. Ustanowiono 
też doroczny Medal im. Georga Eislera, który wręczany jest młodym, 
obiecującym twórcom w Austrii.
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127
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Susanne, 1973 r.

litografia barwna, papier, 67,5 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. g.: Lebenstein 73 
96/100/„Susanne”

cena wywoławcza:
cena: 2 400 zł  

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał na stałe w Paryżu. W kolejnych latach tematy czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii, Biblii. Stworzył cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany 
był ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane tam opowiadania G. Her-
linga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, 
w tym: Grand Prix de la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego (Nowy 
Jork, 1976 r.), Nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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128
Jan Uhrynowicz 
(1943–2003)

Halucynacje VII, 1980 r.

linoryt, papier, wym. odbitki 50,5 × 40 cm,  
wym. arkusza 70,5 × 60 cm 
sygn. p. d.: JAN UHRYNOWICZ 1980, l. d.:  
3/50 „HALUCYNACJE VII” LINORYT

cena wywoławcza: 200 zł

129
Bogna Krasnodębska-Gardowska 
(1900 Sosnowiec – 1986 Kraków)

Głowa II, 1963 r.

linoryt barwny, papier, 36 x27,8 cm
sygn. p. d.: B. Krasnodębska, l. d.: Głowa II 1963 9/20

cena wywoławcza: 400 zł

Odbyła studia u Wł. Skoczylasa w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie w l. 1922–1926. Należała do Rytu, ZPAG 
i Grupy 9 Grafików. Po wojnie przeniosła się do Krakowa. 
Zajmowała się drzeworytnictwem o tematyce religijnej, 
rodzajowej, pejzażami. Wykorzystywała motywy ludowe, 
m.in. podhalańskie. Stworzyła kilka serii graficznych.

Należał do uczniów Mieczysława Wejmana i Franciszka 
Bunscha. Artysta ten interesował się grafiką książkową, 
artystyczną, rysunkiem czy też projektowaniem. Brał udział 
w konkursach międzynarodowych oraz spotkaniach gra-
ficznych, np. krakowskie Międzynarodowe Biennale Grafiki 
w l. 1980–1990), w Bradfort, Lublanie, Jokohamie, Sao 
Paulo. Lubił zmieniać technikę, w której pracował; były to 
m.in. akwatinty, mezzotinty, linoryty.
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130
Tomasz Sętowski 

(ur. 1961 Częstochowa)

Księżycowa dama

akwaforta, papier, 18 × 18 cm (odcisk płyty)
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: T. Sętowski „Księży-

cowa dama”  
akwaforta EA

cena wywoławcza: 1 000 zł  

131
Andrzej Popiel 

(ur. 1952 Warszawa)

Szarpiąc czerwone sukno, 
1980 r.

linoryt barwny, papier, 
50 × 55 cm

sygn. i dat. p. d.: A. Popiel 80, 
opisany l. d.: „Szarpiąc czerwone 

sukno” 13/50 lino

cena wywoławcza: 400 zł       

Jest absolwentem Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował malarstwo u prof. Jerzego Tchórzewskiego, 
a grafikę u prof. Haliny Chrostowskiej, u której w 1977 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Interesuje go grafika użytkowa i artystyczna. 
W l. 80.był laureatem licznych stypendiów i nagród przyznawanych m. in. przez TPSP, Rietveld Academie w Amsterdamie, rząd Francji, 
a także w 1997 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki. W 2012 r. został adiunktem sztuki II st. Wiele razy wystawiał indywidualnie, a także 
zbiorowo w Polsce, jak i za granicą.

W 1991 roku ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej 
WSP. Jest artystą wszechstronnym; pracuje w technice 
oleju, gwaszu, grafiki, a także i w rzeźbie. Swoje prace 
Sętowski pokazywał na wielu wystawach, zarówno 
polskich jak i zagranicznych – wszędzie cieszyły się one 
bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem. Prace 
artysty były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr 
magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), 
które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydaw-
nictwa MUZA S.A.



  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby 
rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić 
bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje 
obiektu.

  8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

od 10 000 1 000

REGUL AMIN AUKCJ I



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk  AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
tel. 58 301 05 54 24 stycznia 2014 (sobota), godz. 17.00
fax 58 301 41 27
gdansk@sda.pl

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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu 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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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 możli-
wości 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



IV AUKCJA MŁODEJ SZTUKI AB

30 STYCZNIA 2015, GODZ. 18.00

Szymon Kurpiewski, Św. Alfons Rodriguez mąż surowych umartwień
akryl na płótnie, 90 x 120 cm

Kraków ● Antykwariat AB ● Rynek Główny 43
tel. 739 403 463, 739 403 497
e-mail: mlodasztuka@antykwariatab.pl

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 17 STYCZNIA



7 lutego (Sobota) 2015, godz. 17.00
Sopocki Dom aukcyjny, galeria Sztuki WSpółczeSnej

ul. bohateróW monte caSSino 43, Sopot

Wystawa przedaukcyjna od 31 stycznia 2015 r.

kontakt:
katarzyna Dąbrowska, Dorota kulawczuk, Dilan abdulla, 

tel: (58) 551 22 89, 603 890 001
modern@sda.pl

 
katalog aukcyjny na stronie sda.pl od 24 stycznia 2015 r.

AukcjA komiksu
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opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

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

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

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

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

ANDRZEJEWSKI SZCZEPAN  37

ARTYSTA NIEOKREŚLONY:

Portret młodej kobiety  8

Nad rzeką   19

Portret starca  22

Studium siedzącego mężczyzny   36

Costumes Parisien  50

Polska szlachta na dziedzińcu  51

AXENTOWICZ TEODOR  14, 15

ÅKERMARK ISAK   5

BANDROWSKI ADAM  28

BEREZOWSKA MAJA  49, 52, 53, 98, 99

BIELSKI-BOGDANOW MIKOŁAJ   20

BOGUSZ MARIAN   114

BOHUSZ-SIESTRZEńCZEWICZ STANISŁAW  6

BRZOZOWSKI STEFAN   79

BUNSCH ADAM   60

CHOISY-CROT JEANNE LOUISE  7

COROT JEAN-BAPTISTE CAMILLE  26

CZAPSKI JóZEF  54, 88, 100, 101, 102

DOBROWOLSKI TADEUSZ   68

DOMINIK TADEUSZ   103

EIDRIGEVICIUS STASYS  106, 116, 117, 118

EISLER GEORG   125

EPSTEIN HENRYK   38

FAŁAT JULIAN  23

FARRELL FREDERICK ARTHUR  45

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW   111, 113, 115

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW  67

FINI LEONOR   95

GEPPERT EUGENIUSZ  1

GODAL ERICH  93

 

GRÜNBERG ROLAND  126

JANUSZEWSKI ZENON   110

JAREMA MARIA  81

KAMOCKI STANISŁAW  48

KARPIńSKI ALFONS   2, 46, 47, 58

KIDOń JóZEF  41

KOCHANOWSKI ROMAN  24

KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA BOGNA   129

KRYNICKI NIKIFOR  89

KRYWULT ALEKSANDER   62

KULISIEWICZ TADEUSZ   72

LEBENSTEIN JAN  127

LOGES ALFRED  27

ŁADA-STUDNICKA KRYSTYNA   87

MACEDOńSKI MIKOŁAJ  69, 71

MALCZEWSKI JACEK   59

MALCZEWSKI RAFAŁ  13, 61, 66, 80

MANET EDUARD  32

MATEJKO JAN  12

MEHOFFER JóZEF  9

MIERZEJEWSKI JACEK  16

MŁODZIANOWSKI ADAM  108

NEHRING MACIEJ   18

NIESIOŁOWSKI TYMON   64

OBREMBA GABRIELA  74, 94

ORŁOWSKI ALEKSANDER  30

PAWLAK WŁODZIMIERZ   90

PIOTROWICZ EDMUND  109

PLÜDDEMANN HERMANN   11

PODSADECKI KAZIMIERZ  73, 84

POPIEL ANDRZEJ   131

POTWOROWSKI PIOTR  92

 

PRONASZKO ZBIGNIEW  77

RAMOS MEL  123

REINHOLD BRUNO  43

RENOIR AUGUSTE  25

RUBCZAK JAN  44

SĘTOWSKI TOMASZ  130

SICHULSKI KAZIMIERZ  29

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  3, 65

SMOLANA ADAM  35, 63

SOCHACZEWSKI ALEKSANDER  21

STACHIEWICZ PIOTR  4

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  119, 120, 121

STAWIńSKI BOLESŁAW  76

STUDNICKI JULIUSZ  83, 86

STYKA ADAM  33

SUCHANEK ANTONI  40

SUFFCZYńSKI MICHAŁ  42

ŚLIWIńSKA EWA  104, 105, 107, 112

TARANCZEWSKI WACŁAW  78, 91

TUMIELEWICZ CZESŁAW  122

UHRYNOWICZ JAN  128

UNIECHOWSKI ANTONI  96, 97

VASARELY VICTOR  124

WANKIE WŁADYSŁAW  39

WEISS WOJCIECH  75, 85

WOJNARSKI JAN  31, 55, 70

WOJTKIEWICZ WITOLD  17

WYCZóŁKOWSKI LEON  10

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  34

ZAWADOWSKI WACŁAW  82

ŻARNECKI STANISŁAW  56

ŻURAWSKI WŁADYSŁAW  57



Zapraszamy do naszego nowego salonu  
w historycznej kamienicy pr y Złotej Bramie

Gdańsk, ul. Długa 2/3
tel. (58) 301 05 54, gdansk@sda.pl

poniedziałek – piątek 11–18
sobota: 11–15 
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n A j B L i Ż S z e   W Y D A r z e n i A

31 STYCZNIA, SopoT 
44 AukcjA MŁODej SzTuki

7 LUTEGo, SopoT 
AukcjA kOMikSu

21 LUTEGo, SopoT 
AukcjA VAriA (5)

11 KWIETNIA, GDAŃSK 
AukcjA GDAŃSk i OkOLice

 

 




