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Fragment obrazu Eugeniusza Zaka (1884-1926) 
Kobieta w chustce, poz. 14
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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice (praca dwustronna)

tusz, papier, 18 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic przedstawiający zaprzęg

Pochodzenie: 
Kolekcja Jerzego Panka 

cena wywoławcza: 900 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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Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Ar-
tysta wszechstronny. Poza studiami artystycznymi, które odbył 
pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego, 
studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się 
również muzyką. W czasie powstania listopadowego kierował 
produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 
1832 roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania 
całkowicie skierował w stronę sztuki. W Paryżu podjął studia 
u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła 
dawnych mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. 
Wkrótce zyskał sławę jako znakomity akwarelista.  W 1835 
roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego 
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 
1848-1853 piastował urząd prezesa krakowskiej Rady Admi-
nistracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać 
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. 
Powstawały wtedy sceny o charakterze militarnym oraz sceny 
rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację artysty 
sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione 
w przedstawieniach koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt 
najczęściej był wykorzystywany przez artystę w konnych 
portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycz-
nych z okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również 
znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa odznaczały się 
doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego 
artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków 
rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne 
studia portretowe.

2
Piotr Michałowski 

(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce) 

Studium portretowe

ołówek, papier, 21 × 16 cm 
w świetle passe-partout 

na odwrocie szkice dwóch postaci

Pochodzenie: 
Kolekcja Jerzego Panka

cena wywoławcza: 900 zł
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3
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Szkice

ołówek, papier, 9,5 × 14,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JM

cena wywoławcza: 3 400 zł

Czołowy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył w SSP 
w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod kierunkiem 
Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił w Matejce 
fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się Monachium 
w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie kilku dniach, 
z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących jego pracy. Nie-
długo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla Matejki – Stańczyk, 
którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania styczniowego, w 1864 
roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował swoją pozycję jako 
jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. W latach 1865 
oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał złote medale 
na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. W następnych latach spod pędzla 
mistrza wychodziły kolejne wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do historycznych 
lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 1878 r., Hołd 
pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. Często na swój sposób interpretował 
karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, 
podkreślonym intensywną barwą. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. 
Poza monumentalnymi scenami, Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno 
historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już 
znacznie rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków 
i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer 
i Stanisław Wyspiański. Matejko przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, 
m.in. Académie des Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej 
Akademii Sztuki, w Urbino oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą 
do największych polskich muzealnych zbiorów. 
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4
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Przed karczmą

ołówek, papier, 9,2 × 15,8 cm 
sygn. monogramem wiązanym l. d.: JK 

Praca posiada ekspertyzę dr Kazimierza 
Buczkowskiego.

cena wywoławcza: 6 500 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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5
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Portret żony artysty

akwaforta, sucha igła, papier, 
15 × 19 cm w świetle passe-partout 
(odcisk płyty: 12,5 × 17,5 cm) 
sygn. p. d. ołówkiem: Józef Mehoffer

Mehoffer w swej twórczości wielokrot-
nie portretował swoją żonę – Jadwigę 
z Jankowskich. Swoją modelkę ukazywał 
w wykwintnych sukniach i stylowych kape-
luszach, pozującą na tle ornamentalnych teł 
lub dekoracyjnych wnętrzach. To właśnie jej 
wizerunek widnieje na jednym z najsłynniej-
szych dzieł artysty – Dziwny Ogród. 

cena wywoławcza: 2 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. 
Do Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni 
ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem 
założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej 
twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, 
rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym portrecistą – swoich modeli 
przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, meble, 
plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką użytkową. 
Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle. 
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6
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Anioł, lata 1874–1880

tusz, papier, 15 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JMalczewski

cena wywoławcza: 22 000 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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7
Teodor Axentowicz 
(1859 Brasov – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, papier, 64 × 47 cm 
w świetle ramy
sygn. p. śr.: Axentowicz

cena wywoławcza: 44 000 zł

Rzemiosła malarskiego 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-
-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 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. 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. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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8
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Tulipany w wazonie

akwarela, ołówek, papier, 16 × 21 cm
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: Pankiewicz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny  malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 24 000 zł

Malarz i grafik, uważany za jednego z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, 
działających na przełomie 19 i 20 wieku. W latach 1884–1885 uczył się w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego. Następnie 
wyjechał z Władysławem Podkowińskim do Petersburga, gdzie razem kształcili się w tamtejszej 
Akademii w okresie 1885–1886. W 1889 roku udali się do Paryża. Tutaj spotkali się 
z wielkimi dziełami impresjonistów. Od 1897 roku był członkiem krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W okresie lat 1897-1906 Pankiewicz odbył liczne podróże po 
Europie zachodniej; był m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii 
i Włoszech. W 1906 roku objął stanowisko profesora w krakowskiej ASP, a od 1925 roku 
uczył w paryskiej filii tej uczelni. W latach 1914–1919 przebywał w Hiszpanii. W początkowej 
fazie swoje prace artysta malował w duchu realistycznym. Po pobycie w Paryżu w swojej 
twórczości żywo czerpał inspiracje ze zdobyczy impresjonistów. Wtedy to powstawały sceny 
rodzajowe rozgrywające się na targach czy pejzaże z motywami polskimi i francuskimi. 
Następnie, zwrócił się ku symbolizmowi, skupiając się na nastrojowych przedstawieniach 
utrzymanych w ciemnej palecie barw. Po 1900 roku artysta zwraca się przede wszystkim 
do kwestii koloru, inicjując tym samym nurt polskiego koloryzmu. Powstały wtedy liczne 
pejzaże oraz portrety, martwe natury, czy kompozycje figuralne usytuowane we wnętrzach. 
W kolejnych fazach twórczości artysta, poza malarstwem impresjonistów czerpał liczne 
inspiracje z twórczości dawnych mistrzów holenderskich oraz weneckich, a także ze sztuki 
japońskiej. Szczególny wpływ na niego wywarła sztuka Paula Cézanne’a oraz Pierra Bonnarda. 
Poza malarstwem sztalugowym artysta zajmował się również grafiką.
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9
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. Bel-
ski/1935

cena wywoławcza: 8 600 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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10
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Bystra, 1919 r. 

akwarela, papier, 51 × 89 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l.d.: jFałat Bystra 1919

cena wywoławcza: 29 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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11
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret młodego mężczyzny,  
ok. 1905 r.

ołówek, papier, 12,5 × 8 cm 

cena wywoławcza: 1 200 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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12
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Kłaniam się nisko (autokarykatura 
Jacka Malczewskiego).

tusz, papier, 12 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. pośr.: Jacek Malczewski

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 1 800 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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13
Leopold Gottlieb 
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Portret mężczyzny, 1932 r. 

węgiel, papier, 44,5 × 38 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: l. gottlieb; oraz dat. l. d.: 
Jasło 932

cena wywoławcza: 3 800 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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14
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta w chustce  
(obraz dwustronny)

kredki, papier, 52 x 32 cm
sygn. l. g.: Eug Zak

Pochodzenie:
Kolekcja dr J.Malejki, Nowy Jork
Galeria Lipert, Brooklyn.

Reprodukowany:
M. Rola, Eugeniusz Zak (1884-1926), Pro 
Arte, 1987, str. 6
Malarstwo polskie, Ceny na aukcjach 
zagranicznych 1985–1990, Galeria Lipert, 
Kraków, 1991, p. 93.
Barbara Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884-1926, Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, Warszawa 2004, nr w kat. 94, str. 196 

cena wywoławcza: 94 000 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie 
kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm, 
paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował 
portrety oraz wykonywał sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje, o melancholijnej atmosferze. 
Głównymi bohaterami tych prac stanowiły postaci o wydłużonych i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. 
Tłem tych przedstawień stanowił arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, 
Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven. 
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15
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Portret Jana Cybisa, 1957 r. 

tusz, papier, 26,5 × 14,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J Czapski/1957.

Jan Cybis spotkał się Józefem Czapskim 
podczas swojego pobytu w Paryżu od 
19 listopada 1956 r. Cybis przywiózł do 
Paryża trzy swoje obrazy na wystawę prac 
ubiegających się o Nagrodę Gauggenheima 
w Musée National d’Art Moderne. (Lit.: Jan 
Cybis 1897–1972, red. J.Chrzanowska-
-Pieńkos, T. Sowińska, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, 
s. 366). Zapewne właśnie podczas tego po-
bytu Czapski sportretował Cybisa w swoim 
mieszkaniu w Maisons-Laffitte.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 3 500 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 
w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kon-
tynuował 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 woj-
nie zajmował się jednocześnie malarstwem 
i pisarstwem. Jego twórczość malarska 
wykazuje zarówno wpływ koloryzmu, jak 
i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą 
barwną obrysowaną konturem; stosował 
śmiałe kadrowanie, deformację. Tematami 
jego prac były martwe natury, wnętrza, 
portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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16
Eugeniusz Zak 

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Akordeonista

miękki werniks, papier, 17 × 11 cm 
w świetle passe-partout, 

16,5 × 10,7 cm (odcisk płyty)

Praca pochodzi z albumu „La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins hors-

-texte par Eugéne Zak” wydanej w Paryżu w 1929 
roku przez Galerie Zak.

Reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 

1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum Narodo-
we w Warszawie 2004, il. 8, str. 221

cena wywoławcza: 1 000 zł

17
Eugeniusz Zak 

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kąpiel

miękki werniks, papier, 12 × 13,7 cm 
w świetle passe-partout, 11,3 × 13,2 cm 

(odcisk płyty)

Praca pochodzi z albumu „La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 

hors-texte par Eugéne Zak” wydanej w Paryżu 
w 1929 roku przez Galerie Zak.

Reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 

1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum Narodo-
we w Warszawie 2004, il. 5, str. 221

cena wywoławcza: 1 000 zł



18 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

18
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Na mszy

akwarela, gwasz na papierze, 
13 × 16,2 cm
praca autorsko opisana u góry: 
EWLWOWKRYNICYPIEATEK

cena wywoławcza: 2 400 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-
nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny 
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość 
kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie 
świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowa-
nych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. 
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, 
Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała 
retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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19
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Żołnierzyk, około 1889 r.

akwarela, papier, 16 × 21 cm
na odwrocie napis: S.P. Stanisław Wit-
kiewicz/ dał mi ten rysunek syna swego 
Stanisława/ w Warszawie w grudniu 
1889 r. – / ….

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego 

cena: 3 000 zł

W latach 1905-1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. W 1914 r. odwiedził Australię. Od 1918 r. zamieszkał na stałe 
w Zakopanem. Należał do awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozy-
cjach Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu 
i Paryżu. Początkowo malował głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908-1914 wykonywał 
kompozycje formistyczne, w których postać ludzką poddał groteskowej deformacji, kreując 
demoniczne istoty uczestniczące w irrealnych epizodach. W okresie formistycznym artysta 
sformułował teorię sztuki i wprowadził kategorię estetyczną Czystej Formy, która stanowi 
istotę dzieła sztuki jako jedność składających się na nią wielu rozmaitych elementów 
jakościowych. W 1924 r. Witkacy powołał do istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli 
malował portrety na zamówienie. Powstawały one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, 
C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu twórcy w stosunku do modela). Typy A , B 
i E stanowiły werystyczne podobizny modeli. W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli 
pomocne były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał 
symbolami. Portrety Witkacego charakteryzuje doskonałe wyczucie fizjonomii portretowanej 
osoby, wyrazisty modelunek światłocieniowy i płynne kontury o młodopolskiej proweniencji. 
Abstrakcyjne tła złożone z zachodzących na siebie płaszczyzn obwiedzionych grubą linia 
stanowiły reminiscencję formistycznych doświadczeń.
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20
Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz) 
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Dziewczynka

ołówek, papier, 26,8 × 19,8 cm 
(w świetle oprawy)
sygn. p. g.: Mane-Katz

cena wywoławcza: 2 600 zł

Pochodził z rodziny ortodoksyjnych Żydów. W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej 
Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły 
Muraszki. W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas 
I wojny światowej spędził w Petersburgu, Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku 
był profesorem Instytutu Artystycznego. W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie związał się 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym Ecole de Paris. Po wybuchu II wojny światowej udał 
się do USA. Na rozwój języka artystycznego Mané-Katza wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: 
Marc Chagall, Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy André Derain. Twórczość malarska 
stanowiła pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację zdobyczy nurtu fowistycznego. 
W swoich pracach artysta skupiał się na motywach pejzaży, martwych natur; malował 
również portrety oraz sceny związane z tematyką żydowską. Poza malarstwem zajmował 
się również rzeźbą. Mané-Katz swoje prace wystawiał w Paryżu, Nowym Yorku, a także 
i w Warszawie, Krakowie i Lwowie. 
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21
Zbigniew Pronaszko 

(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Portret Jana Mrozińskiego

ołówek, papier, 23,5 × 16,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: ZPronaszko

cena wywoławcza: 900 zł

22
Zbigniew Pronaszko 

(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Portret mężczyzny, 1941 r. 

ołówek, papier, 22 × 20 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. i dat. p. d.: Z Pronaszko/941

cena wywoławcza: 900 zł

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awan-
gardowego Cricot. W 1906 roku rozpoczął studnia malarskie 
na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku prze-
niósł się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem 
Teodora Axentowicza oraz Jacka Malczewskiego. W czasie 
studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz 
Włoch. W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem 
Czyżewskim założył grupę artystyczną Ekspresjonistów Pol-
skich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. 
Jego twórczość związana była z takimi kierunkami malarskimi 
jak koloryzm oraz formizm. Artysta wielokrotnie wystawił 
swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. 
Od 1945 roku objął stanowisko profesora w ASP w Krakowie, 
natomiast cztery lata później w latach 1949–1950 był jej 
rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi te-
atrami, między innymi w latach 1919–1920 był scenografem 
w teatrze Reduta w Warszawie oraz także w warszawskim 
teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.
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23
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Leżajsk, 1913 r.

akwarela, papier, 54 × 98,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 924 (w prostokącie)/
JFałat/Leżajsk 13

Wystawiany:
Julian Fałat. Wystawa Jubileuszowa na 
10-lecie Muzeum Regionalnego w Stalowej 
Woli, 4 grudnia – 7 lutego 2010 r.; Wystawa 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 5 marca 
– 3 maja 2010 r.;
Wystawa w Muzeum Miedzi w Legnicy, 
7 maja – 4 lipca 2010 r.

Reprodukowany:
A. Król, Julina Fałat, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli, 2010 r., str. 112.

cena wywoławcza: 90 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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24
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz/Zakopane

cena wywoławcza: 19 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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25
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. na kamieniu l. d.: COROT

cena wywoławcza: 4 200 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.25
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26
Eduard Manet
(1832 Paryż – 1883 tamże)

Gitarzysta, 1861 r.

akwaforta, 29,5 × 24,5 cm (odcisk płyty)
sygn. na płycie 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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27 
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek)

Koń (praca 
dwustronna) 

akwarela, papier, 
18,5 × 28 cm 
w świetle passe-
-partout

cena wywoławcza: 
2 400 zł

28
Karol Kossak 

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Jeździec na koniu  
i biegnący pies

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

na odwrocie szkice artysty 
przedstawiające studia portretowe 

oraz koń

cena: 3 600 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku 
i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę 
w krakowskim ASP pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel 
rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych 
kompozycjach. Tworzył głównie w technice akwareli.
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29
Kajetan Kosiński 
(1847 Łużany na Bukowinie – 
1935 Lwów)

Piwo, wódka

akwarela, papier, 32,5 × 48 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: K.Kosiński 

cena wywoławcza: 4 600 zł

W latach 1866–1869 studiował w Akademii Wiedniu, naukę uzupełniał w Monachium. 
W 1869 roku objął stanowisko nauczyciela rysunku w Śniatyniu w tamtejszej szkole realnej. 
Następnie był nauczycielem w Drohobyczu i w Krakowie. Od 1877 roku profesor Wyższej 
Szkole Realnej w Stryju. W Krakowie od 1893 roku pracował w I Wyższej Szkole Realnej. 
W 1907 roku kiedy to przeszedł na emeryturę zamieszkał we Lwowie. W swojej malarskiej 
twórczości artysta przede wszystkim podejmował tematykę rodzajową, związaną z życiem 
na wsi. Nieodłącznym elementem większości tych prac Kosińskiego był motyw konia, 
pojawiający się w takich scenach jak sanny, wesela, zaprzęgi. W dorobku artysty znalazły się 
również martwe natury, portrety oraz pejzaże. Tworzył również obrazy o tematyce religijnej. 
Artysta operował przede wszystkim techniką olejną oraz akwarelą. Kosiński swoje prace 
prezentował w krakowskim i lwowskim TPSP. 
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30
Teodor Axentowicz
(1859 Brasov – 1938 Kraków)

Portret starca

pastel, papier, 49 × 35 cm 
sygn. p. śr.: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 5 000 zł 

Rzemiosła malarskiego 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-
-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 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. 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. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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31
Teodor Axentowicz (?)
(1859 Brasov – 1938 Kraków) 

Portret młodej dziewczyny

pastel, tektura, 62,5 × 46,5 cm
na odwrocie dedykacja w p. g.: Najuko-
chańszej (…) ? w dniu 19/II 191(9)?”/O. 
ślad po nalepce oraz pieczęć materiałów 
malarskich Aleksandrowicza 

cena wywoławcza: 5 000 zł
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32
Stanisław 
Czajkowski 
(1878 Warszawa – 
1954 Sandomierz)

Łódki i żaglówki, 
1916 r.

ołówek, papier, 
25 × 35 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: MO 
29.V.1916 S.C.

cena wywoławcza: 
1 300 zł

33
Stanisław 
Czajkowski
(1878 Warszawa – 
1954 Sandomierz)

Bronowice, 
1902 r.

ołówek, papier, 
23,5 × 33,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. l. d.: S.C., dat. 
p. d.: 26/03/1902 
Bronowice

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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34
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Nabrzeże rybackie 
w Monnikendam, 1916 r.

ołówek, papier, 25 × 34 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Monnikendam 1916

cena wywoławcza: 1 300 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych miastecz-
kach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując na swoich 
płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, a jednocześnie 
realistyczne studia natury i pejzażowe.
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Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1910–13 w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona w Moskwie, studiując równolegle prawo. 
W latach 1915–21 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wolną 
Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 1931 roku. W 1921 r. współpracował jako ilustrator 
z tygodnikiem „Maski”. W latach 1921–23 kontynuował studia malarskie w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. Był członkiem 
ugrupowań o kolorystycznej orientacji, Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” (od 1926 r.) i „Zwornika” (od 1933 r.). Uczestniczył w wielu 
ogólnopolskich wystawach i prezentacjach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród 
Obcych. Po wojnie rozpoczął działalność w Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1945 r. został mianowany profesorem krakowskiej 
ASP; pełnił też funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora macierzystej uczelni. W latach 30. twórczość Fedkowicza wpisała się 
w nurt polskiego koloryzmu zainicjowany przez kapistów. W jego malarstwie barwy nabrały głębi i mocy, były dynamicznie nakładane na 
płótno. Kształty artysta obrysowywał czarnym konturem. Wprowadził zróżnicowane, bogate efekty fakturowe. Gamę kolorystyczną jego 
obrazów zdominowały ciepłe brązy, subtelne błękity, szarości i zielenie. Stonowaną kolorystykę ożywiały akcenty oranżów, różów i czerwieni. 

36
Jerzy Fedkowicz 
(1891 Stefanówka/Podole –  
1959 Kraków)

Pejzaż śródziemnomorski

akwarela, ołówek, papier,  
36 × 44 cm

Pochodzenie:
Kolekcja dr Heleny Szlapak (praca 
sprezentowana przez artystę)

cena wywoławcza: 2 800 zł

35
Jerzy Fedkowicz 

(1891 Stefanówka/Podole – 1959 Kraków)

Słoneczne wybrzeże

akwarela, ołówek, papier, 34,5 × 43 cm 
w świetle passe-partout 

Pochodzenie:
Kolekcja dr Heleny Szlapak (praca sprezen-

towana przez artystę)

cena wywoławcza: 2 800 zł
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37
Zbigniew Pronaszko 
(1885 Debreczyn – 1958 Krakow)

Pejzaż z Cagnes (Cagnes sur 
Mer), 1928 r.

akwarela, ołówek, papier, 31 × 45 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. g.: ZPronaszko/Cagnes s/Mer

cena wywoławcza: 5 000 zł

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku 
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku prze-
niósł się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz 
Jacka Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz 
Włoch. W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę 
artystyczną Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. 
Jego twórczość związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. 
Artysta wielokrotnie wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. 
Od 1945 roku objął stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później 
w latach 1949–1950 był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, 
między innymi w latach 1919–1920 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz 
także w warszawskim teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–1926.
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39
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Akt

kredki, papier, 52 × 36 cm 
sygn. pośrodku kredką p. d.: JWojnarski 
na odwrocie pieczątki syna artysty 
Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 650 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, 
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 pra-
cowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 był profesorem 
krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, 
„Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. 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, w których sylwetki 
swych modeli kształtował subtelną kreską.

38
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Portret żony artysty, 1930 r.

kredka, papier, 30,5 × 27,5 cm
sygn. p. d.: JWojnarski oraz poniżej 

ołówkiem napis: JAN WOJNARSKI 1930
na odwrocie pieczątki syna artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
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40
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Głowa Araba, 1913 r.

akwarela, papier, 31 × 22 cm 
sygn. i dat. l. d.: Mokwa Stambuł/1913 

Wystawiany;
Tureckie śluby Mariana Mokwy, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, 01.07.2014 – 
31.08.2014

Reprodukowany:
W. Zmorzyński, Marian Mokwa. Malar-
stwo, Pelplin 2003 r., ilustr. str. 51
R. T. Bławat, Stolem z morza i Kaszub. 
Życie i twórczość Mariana Mokwa 
(1889–1987), 2011, ilustr. na str. 68
W.Zmorzyński, Tureckie śluby Mariana 
Mokwy, [katalog z wystawy], Gdańsk 
2014, ilustr. na str.34, poz. w kat. 10, 
str. 193

cena wywoławcza: 14 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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41
Zygmunt Radnicki 
(1894 Czortków (Podole) –  
1969 Piwniczna)

Pejzaż z Piwnicznej, 1939 r. 

akwarela, papier, 27 × 37 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Z.Radnicki/Piwniczna 
1939

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 3 600 zł

Studiował w latach 1913–14, 1918–19, 1922–24 w Krakowie na ASP pod kierunkiem 
Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa i Stanisława Dębickiego. We Lwowie wystawiał z grupą 
Formistów, do której przynależał. Studia artystyczne uzupełniał w  Paryżu w latach 1925–26 
w pracowni Józefa Pankiewicza. Wtedy też związał się z grupą kapistów. W 1926 roku objął 
stanowisko profesora we Lwowie w UJK. Przynależał do grupy Jednoróg, Awangarda oraz 
Nowa Generacja. Po II wojnie światowej osiadł w Krakowie, gdzie pracował na macierzystej 
uczelni do 1965 roku. W twórczości Radnickiego uwidoczniony jest wpływ wielu nurtów 
artystycznych. Początkowo czerpał ze zdobyczy formistów, następnie w jego malarstwie 
pojawiła się inspiracja sztuką postimpresjonisty Cézanne’a. W końcu po 1930 roku artysta 
zwrócił się ku koloryzmowi. Malował pejzaże, martwe natury, wnętrza, portrety. Swoje prace 
artysta prezentował na wystawach w Paryżu, Oslo, Brukseli i Pittsburghu.
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42
Stanisław Masłowski 
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Autoportret artysty na tle sadu 
Żoliborskiego, 1920 r. 

akwarela, papier, 65,5 × 100 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p.d.: WARSZ.STANISŁAW 
MASŁOWSKI/1920.

cena wywoławcza: 24 000 zł

Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał 
w Warszawie. Co roku odbywał malarskie podróże, między innymi na Ukrainę, której plenery 
oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe 
z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta 
mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do 
Paryża, w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi zagranicznymi podróżami, artysta 
równie często brał udział w plenerach w kraju. Artysta brał czynny udział w warszawskim 
życiu artystycznym – był członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société 
Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą 
cześć artystycznego dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach 
scen rodzajowych, umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety. 
Największą sławę przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się 
na wystawach TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu. 
Artysta miał również indywidulane wystawy.
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43
Hanna Rudzka Cybisowa 
(1897 Mława – 1988 Kraków)

Krzemieniec – Góra królowej 
Bony

gwasz, ołówek, papier, 43 × 61,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: H. Rudzka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny  malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 8 500 zł

Artystka malarka, jedna z czołowych przedstawicieli nurtu koloryzmu. Studiowała w SSP 
w Warszawie w pracowni M. Kotarbińskiego oraz w Krakowie w ASP pod kierunkiem 
J. Pankiewicza. W 1924 roku wyjechała do Paryża wraz z Komitetem Paryskim, który też 
współtworzyła. Przebywając w Paryżu artystka intensywnie uzupełniała swoje artystyczne 
wykształcenie. W 1931 roku brała udział w wystawie kapistów. W 1931-33 roku wraz 
z mężem Janem Cybisem powróciła do kraju. W tym czasie intensywnie brała udział w polskim 
życiu artystycznym. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie. W czasie II wojny światowej, przebywając w Krakowie, działała w Sa-
mopomocy Koleżeńskiej. Po zakończeniu wojny jako pierwsza kobieta w historii krakowskiej 
ASP objęła stanowisko profesora.
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44
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Stary Sącz, 1957 r.

akwarela, ołówek, papier, 30,5 × 45 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis Stary Sącz 
1957

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny  malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

Praca pochodzi z pleneru w Starym Sączu 
(lipiec – wrzesień 1957 ), gdzie (…) artysta 
pojechał wraz z rodziną i kolegami malarza-
mi: Kazimierzem Tomorowiczem i Janem 
Wodyńskim. Wykonuje ponad 50 akwarel 
i gwaszy, dużo rysuje. Motywy architektury 
miasteczka i pejzażu okolic Starego Sącza 
pojawiają się odtąd w wielu malowanych 
później obrazach olejnych. (Jan Cybis 
1897–1972, red. J. Chrzanowska-Pieńkos, 
T. Sowińska, Galeria Sztuki Współczesnej 
Zachęta, Warszawa 1997, s. 373.

cena wywoławcza: 3 800 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.



40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

45
Wojciech Weiss 

(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Przy stole

piórko, tusz, papier, 
20,5 × 30,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym 

l. d.: WW

cena wywoławcza: 3 400 zł

46
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Sen, 1902 r.

ołówek, papier, 23 × 28 cm 
w świetle passe-partout
opisany i sygn. p. d.: München am 
10.6.1902/ a.karpiński 

cena wywoławcza: 500 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 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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47
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Hanusia w Kalwarii, 1921 r.

akwarela, papier, 24,5 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na odwrocie: stempel owalny z napisem: 
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY (w środku mon. 
wiązany WW); niżej numer ze spuścizny 
artysty: 001320; u dołu napis ołówkiem: 
Hanusia w Kalwarii (w pokoju na parterze 
przy sypialni Rodziców) 1921

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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48
Jan Kanty Gumowski 
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Jasna Góra, 1926 r.

litografia barwna, papier, 34 × 49,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. na kamieniu p. d.: Jan Gumowski/
(…)? 

Praca z teki „Motywy architektury polskiej”, 
zeszyt IV. z cyklu z przedmową prof. Feliksa 
Kopery, dyrektora Muzeum Narodowego 
w Krakowie, Zakłady Litograficzne Fr. 
Zielińskiego i Sp. w Krakowie w 1926 r.

cena wywoławcza: 650 zł

W latach 1902–1909 studiował pod kierunkiem Józefa Mehoffera oraz Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii. W czasie studiów 
podjął pracę w krakowskim Muzeum Narodowym, gdzie zajmował się inwentaryzacją zabytków. Po otrzymaniu stypendium Czartoryskich 
wyjechał w podróż artystyczną kolejno do Włoch, Monachium i Paryża. W okresie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów. Na 
początku swojej artystycznej kariery artysta zwracał się ku przedstawieniom pejzaży i tematyce religijnej. W czasie jego służby w Legionach 
uwieczniał wizerunki Józefa Piłsudskiego i innych dowódców. Zasłynął przede wszystkim jako autor przedstawień architektonicznych. 
Wykonał realistyczne studia rekonstrukcyjne Krakowa z 1 połowy XVIII wieku, Warszawy z XVII w. oraz dawnego Biecza i Tarnowa. Tworzył 
w wielu technikach oleju, akwareli, rysunki ołówkiem i piórkiem oraz litografii. Artysta zajmował się również ilustracją książkową. 

49
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów - 1982 Gdynia)

Szczecin, 1946 r.

litografia, papier, 33,5 × 44 cm
w świetle passe-partout

sygn. na kamieniu: SZCZECIN 1946/
WAŁY CHROBREGO WAŁY CHROBREGO 

oraz sygnatura ołówkiem: Such. 

cena wywoławcza: 1 000 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. 
Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów 
Polskich, a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został współzałożycielem Związku Plastyków 
Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę 
stoczniową, przez co został uznany za prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane przez 
artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej 
w Zachęcie – I nagrodę (za obraz Panorama Gdyni).
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50
Henryk Policht 
(1888 Wiatrowice – 1967 Kraków)

Widok Krakowa, 1947 r.

gwasz, papier, 28,5 × 40 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: Henryk Policht 1947

cena wywoławcza: 2 000 zł

Z wykształcenia pedagog, studia na krakowskiej ASP zaczął w wieku trzydziestu trzech lat 
pod kierunkiem J. Mehoffera. Debiutował w 1920 roku na wystawie TPSP w Krakowie, 
a w 1936 r. miał wystawę indywidualną w TZSP w Warszawie. W tym samym roku wziął 
udział w Festiwalu Sztuki w Lublinie i ponownie w dwóch wystawach TPSP w Krakowie. 
Ponadto wystawiał swoje prace w Poznaniu, Radomiu i Łodzi. Był autorem podręczników 
rysunku oraz badaczem rysunków dziecięcych. Malował pejzaże, często związane z tematyką 
krakowską, a zwłaszcza widoki Salwatora i okolic. Jego prace znajdują się w zbiorach m.in. 
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.  
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51
A. Minotto 
(XX w.)

Widok Wenecji

akwarela, papier, 32 × 61 cm
sygn. p. d.: A. Minotto Venezia

cena wywoławcza: 1 300 zł
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52
Jan Rubczak 
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Port w Nicei

akwarela, papier, 26 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Rubczak 

cena wywoławcza: 15 000 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. Od 1917 r. 
prowadził w Paryżu 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-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, w którym pełnił funkcje organizacyjne. Spoglądając na twórczość artysty widać 
jak wielki wpływ miała na niego sztuka postimpresjonistyczna. Malował nastrojowe, pełne 
subtelności pejzaże, architekturę miejską oraz martwe natury. Pracował w technice oleju. 
Uprawiał także grafikę, głównie akwafortę i litografię. 
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53
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Na plaży

akwarela, ołówek, 28,2 × 38,2 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Jan Cybis 
na odwrocie odręcznie: Stwierdzam, że 
gwasz na odwrocie jest oryginalną pracą 
mego męża Jana Cybisa / Helena Za-
remba-Cybisowa oraz pieczątka Muzeum 
Narodowego w Warszawie zakazująca 
wywozu pracy za granicę

cena wywoławcza: 9 500 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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54
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 1950 
Kraków)

Na plaży w Nicei I, 1925 r.

akwarela, papier, 23 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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55
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Brama Mostowa w Toruniu

akwarela, papier, 51 × 37 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł.Serafin

cena wywoławcza: 3 600 zł

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. 
Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie 
zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele. 
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56
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Ratusz w Toruniu

akwarela, papier, 41,5 × 55 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: WSerafin

cena wywoławcza: 3 600 zł
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57
Franciszek Turek 
(1882 Kraków – 1947 tamże)

Ulica Floriańska w Krakowie, 
około 1919 r.

akwarela, papier, 50 × 35,5 cm
sygn. l. d.: FTurek
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie 
z nr 0261 z tytułem pracy i datą 
powstania

cena wywoławcza: 1 500 zł

Studia odbył w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej. W Krakowie tez kontynuował 
naukę w tamtejszej ASP w pracowniach Józefa Mehoffera, Józefa Unierzyskiego i Leona 
Wyczółkowskiego. Dyplom uzyskał w 1907 roku. W latach 1914–16 był zastępcą komen-
danta straży zabytków miasta Krakowa. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym: był 
współzałożycielem ZPAP, członkiem TPSP a także przynależał do zarządu Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa. W swojej twórczości głównie posługiwał 
się techniką akwareli. Z wielkim zamiłowaniem i znawstwem uwieczniał widoki krakow-
skiego starego miasta. W 2001 roku Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyła się 
monograficzna wystawa prac artysty. 
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58
Stanisław Fabijański 
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Wieże Kościoła Mariackiego

akwarela, papier, 46,5 × 26 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: St. Fabijański

cena wywoławcza: 3 200 zł

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachij-
skiej akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism. 
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59
Stanisław Chlebowski 
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Żuraw w Gdańsku

ołówek, akwarela, pastel, papier, 
40 × 29 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St. Chlebowski

cena wywoławcza: 550 zł

60
Stanisław Chlebowski 
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Zbrojownia w Gdańsku

akwarela, gwasz, 34 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St. Chlebowski

cena wywoławcza: 700 zł

W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął studia 
architektoniczne w tamtejszej Wyższej Szkole Technicznej oraz 
naukę malarstwa w pracowni A. von Brandisa. Już w 1912 r. 
odbyła się indywidualna wystawa jego prac w gdańskiej Katowni. 
W latach 1915–18 kontynuował naukę w Berlinie w pracowni 
Lovisa Corintha, zgłębiając tajniki impresjonizmu. Od roku 1921 
regularnie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie 
zaowocowały wzbogaceniem środków artystycznych oraz uwraż-
liwieniem na kolor, co widoczne było szczególnie w pejzażach 
i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często podejmowanym 
przez artystę tematem. Widoki gdańskich uliczek utrwalał on 
także w technice pastelu. Poza nimi chętnie malował martwe 
natury, kwiaty i owoce. Przy użyciu środków impresjonistycznych 
wykonywał również portrety. Znaczna część dorobku artystycznego 
Chlebowskiego uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
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61
Henryk Uziembło 
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Barbakan w Krakowie

akwarela, papier, 34 × 49 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: HENRYK UZIEMBŁO

cena wywoławcza: 1 900 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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63
Janusz Benedyktowicz 

(1918 Kraków – 2001)

Wawel. Kurza Stopka, 1948 r. 

akwaforta, papier, 12,5 × 8 cm (odcisk 
płyty), 18 × 13 cm (wymiar arkusza)

dat. l. d.: 1948 oraz sygn. p. d.: Janusz 
Benedyktowicz

cena wywoławcza: 150 zł

62
Janusz Benedyktowicz 
(1918 Kraków – 2001)

Kościół Mariacki w Krakowie

akwaforta, papier, 15,5 × 10 cm (odcisk 
płyty), 24,5 × 17,5 cm (wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyk-
towicz 

cena wywoławcza: 150 zł

W 1951 roku ukończył krakowską ASP. Otrzymał stypendium Minister-
stwa Kultury i Sztuki. W swojej twórczości zajmował się malarstwem, 
w którym podejmował motywy martwych natur i pejzaży. Również 
zajmował się medalierstwem, ekslibrisem oraz typografią reklamową. 
Jednak przed wszystkim zasłynął jako wyjątkowy grafik. Pracował 
w różnych technikach graficznych. W swoich pracach wyraźnie inspi-
rował się motywami ludycznymi. Jego graficzna twórczość pod względu 
tematyki była bardzo zróżnicowana. Artysta sięgał między innymi po 
widoki przedstawiające zabytki Krakowa, sceny religijne oraz kompozycje 
inspirowane kosmosem. Był wnukiem artysty Ludomira Benedyktowicza. 
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64
Antoni Uniechowski 

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Zamek Królewski w Warszawie

rysunek, tusz podkolorowany, papier, 
18 × 16 cm w świetle passe-partout

sygn. monogramem p. d.: AU

cena wywoławcza: 800 zł

65
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Zamek Królewski w Warszawie 
od strony Arkad Kubickiego 

rysunek, tusz podkolorowany, papier, 
16 × 12,5 cm w świetle passe-partout
sygn. monogramem p. d.: AU

cena wywoławcza: 800 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930 
w warszawskiej ASP. W swej twórczości przede wszystkim zaj-
mował 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.



56 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

66
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów - 1982 Gdynia)

Teka Gdańsk, 1957 r. 

12 autolitografii, 30,5 × 45,5 cm 
(wymiar arkusza)
każda praca zawiera sygnaturę malarza 
ołówkiem

Teka została wydana przez przedsię-
biorstwo Desa w nakładzie 370 tek 
numerowanych oraz 40 specjalnych. 
Prezentowana teka pochodzi z nakładu 
specjalnego i posiada numer 30. 

Spis tablic: 
  1.  Panorama Gdańska z nad Motławy
  2.  Długi Targ z Ratuszem Głównego 

Miasta
  3. Portal Ratusza Głównego Miasta
  4. Ratusz Staromiejski 
  5. Południowa Panorama Gdańska
  6. Dom opatów pelplińskich 
  7. Zbrojownia
  8. Kościół Najświętszej Marii Panny
  9.  Motławka – widok spod Ołowianki
10.  Krucyfiks starogardzki z Muzeum 

Pomorskiego
11. Katedra w Oliwie – strona północna
12. Wnętrze Katedry Oliwskiej 

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

6

1
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67
François Stroobant 
(1819 Bruksela – 1916 Ixelles)

Wchód do Biblioteki 
Jagiellońskiej z albumu 
Starożytne gmachy Krakowa, 
1862 r. 

litografia, papier, 30,7 × 22,4 cm (odcisk 
płyty), 33,5 × 24 cm 
w świetle passe-partout
p. d. ołówkiem:472/2

cena wywoławcza: 1 000 zł

68
François Stroobant 
(1819 Bruksela – 1916 Ixelles)

Sarcophagus casimiri magni 
Regis z albumu Katedra 
krakowska na Wawelu, 1859 r.

litografia, papier, 30,5 × 22 cm (odcisk 
płyty), 34 × 24 cm 
w świetle passe-partout
napis p. d. ołówkiem: F. Stroobant 
472/13

cena wywoławcza: 1 000 zł
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69
François Stroobant 
(1819 Bruksela – 1916 Ixelles)

Sarcophagus Vladislai Jagellonis 
Regis In Sagello s. Crucis 
z albumu Katedra krakowska na 
Wawelu, 1859 r. 

litografia, papier, 30,5 × 22,3 cm (odcisk 
płyty), 33,5 × 24,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie. p. d.: F.Stroobant 
p. d. ołówkiem: 472/5 

cena wywoławcza: 1 000 zł

Studia malarskie odbył w akademii w rodzinnej Brukseli, w pracowniach F.J. Naveza 
i P. Lautersa. Jego twórczość to przede wszystkim przedstawienia wedut. Artysta odbył liczne 
podróże po Europie, odwiedzając m. in. tereny Niemiec oraz Polski. Od 1850 swoje życie 
związał z Belgią, gdzie mieszkał  i pracował. Z tego czasu pochodzą liczne przedstawienia 
widoków Brukseli, Brugii oraz innych belgijskich miast i miasteczek. Twórczość artysty 
zachwyca z jakim pietyzmem ten oddawał wszelkie  szczegóły architektonicznych elementów. 
Malarskości każdego przedstawienia oddawały mistrzowskie posługiwanie się Stroobanta 
światłocieniem. Artysta również posługiwał się litografią. W 1865 roku objął stanowisko dy-
rektora dyrektorem Akademii Molenbeek Saint-Jean w Brukseli. W 1878 otrzymał tytuł Oficera 
Orderu Leopolda. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. w Brukseli i w Budapeszcie. 

Na przełomie 1858-59 roku do Krakowa na zaproszenie biskupa Ludwika Łętowskiego  
przyjechał François Stroobant. Podczas jego pobytu powstały liczne szkice i akwarele, które 
stały się podstawą do wydanych albumów: Starożytne gmachy Krakowa z 1862 roku oraz 
Katedra krakowska na Wawelu z 1859 roku. Albumy zawierały barwne litografie oraz 
historyczne opisy krakowskich obiektów. Obie publikacje zostały wydane przez krakowski 
nakład litografii „Czas”, a całkowity koszt publikacji oraz przyjazdu i pobytu belgijskiego 
artysty pokrył biskup Łętowski. 
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70
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 1946 
Wadowice)

Okładka albumu Sztuka Polska 
Malarstwo z 1903 r.

litografia barwna na szarym kartonie, 
38,5 × 28,5 cm
sygn. na kamieniu l. d.: JÓZEF 
MEHOFFER/1903

Grafika zrobiona na zamówienie wydawcy 
H. Altenberga jako okładka albumu „Sztuka 
Polska. Malarstwo” wydanego we Lwowie 
w 1903 roku. Reprodukowana m.in. w: 
Mieczysław Wallis  „Secesja”, Arkady, 1984, 
s. 119

cena wywoławcza: 250 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. 
Do Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni 
ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem 
założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej 
twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, 
rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym portrecistą – swoich modeli 
przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, meble, 
plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką użytkową. 
Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle. 
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71
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Chrystus na krzyżu w adoracji 
świętych i królów polskich na tle 
kościoła Mariackiego i Wawelu  

litografia, papier, 58,5 × 42,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Lwyczół

Oryginalny obraz artysta wykonał w 1915 
roku dla kościoła pod wezwaniem Najświęt-
szego Zbawiciela w Rykach. Kompozycja 
przedstawia wizerunek ukrzyżowanego 
Chrystusa, a u jego stóp klęczą Łokietek, 
Kazimierz Wielki, Jagiełło, Jadwiga, ze 
strony lewej; św. Wojciech, Stanisław, 
kardynał Fryderyk Jagiellończyk, Długosz, 
Wyczółkowski, Kędzierski, ze strony prawej. 
(Maria Twarowska, „Leon Wyczółkowski. 
Listy i wspomnienia”, Wrocław Ossolineum, 
1960, s. 119.). Wersja litograficzna sta-
nowiła premię dla członków Zachęty, którą 
odbito w 10 000 egzemplarzach.

cena wywoławcza: 1 500 zł

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. 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.
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72
Stanisław Chlebowski 
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Bukiet kwiatów w wazonie

gwasz, ołówek, papier, 31 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St. Chlebowski

cena wywoławcza: 700 zł

W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął studia architektoniczne w tamtejszej 
Wyższej Szkole Technicznej oraz naukę malarstwa w pracowni A. von Brandisa. Już w 1912 r. 
odbyła się indywidualna wystawa jego prac w gdańskiej Katowni. W latach 1915–18 
kontynuował naukę w Berlinie w pracowni Lovisa Corintha, zgłębiając tajniki impresjonizmu. 
Od roku 1921 regularnie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie zaowocowały 
wzbogaceniem środków artystycznych oraz uwrażliwieniem na kolor, co widoczne było 
szczególnie w pejzażach i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często podejmowanym przez 
artystę tematem. Widoki gdańskich uliczek utrwalał on także w technice pastelu. Poza nimi 
chętnie malował martwe natury, kwiaty i owoce. Przy użyciu środków impresjonistycznych 
wykonywał również portrety. Znaczna część dorobku artystycznego Chlebowskiego uległa 
zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
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73
Teodor Grott 
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Bzy

akwarela, papier; 48,5 × 38,8 cm
sygn. p. d.: Teod. Grott.

cena wywoławcza: 3 800 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie 
z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.
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74
Stanisław Czajkowski 
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Para w strojach ludowych

akwarela, papier czerpany, 20 × 30 cm 
na odwrocie: nr inw. St.Cz. / inw. 441

cena wywoławcza: 3 400 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości głównie skupiał się na 
przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych miastecz-
kach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując na swoich 
płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, a jednocześnie 
realistyczne studia natury i pejzażowe.
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75
Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Dziewczyna w stroju ludowym

technika pochoir ręcznie kolorowana gwaszem, papier, 40 × 30 cm 
(odcisk płyty), 49 × 39,5 cm (wymiar arkusza)
sygn. na płycie p. d.: Z. STRYJEŃSKA

Praca pochodzi z teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. With 
introduction and notes by Thadee Seweryn, Curator of Ethnographical 
Museum in Cracow, Nice 1939. Published by C. Szwedzicki (nakład 
400 egz.)

Opisywany i reprodukowany:
Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy], Muzeum Narodo-
we Kraków 2008, nr V.I.4. il. 37.

cena wywoławcza: 1 400 zł

76
Zofia Stryjeńska 

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Żniwiarz w stroju krakowskim

technika pochoir ręcznie kolorowana gwaszem, papier, 
44 × 31 cm (odcisk płyty), 49 × 39,5 cm (wymiar arkusza)

sygn. na płycie p. d.: Z. STRYJEŃSKA

Praca pochodzi z teki: Z. Stryjeńska, Polish peasants costumes. 
With introduction and notes by Thadee Seweryn, Curator of 

Ethnographical Museum in Cracow, Nice 1939. Published by 
C. Szwedzicki (nakład 400 egz.)

Opisywany i reprodukowany:
Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy], Muzeum Narodo-

we Kraków 2008, nr V.I.4. il. 3.

cena wywoławcza: 1 400 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała w krakowskich szkołach plastycznych, między 
innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że 
w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała się za mężczyznę. Niestety, po roku została 
zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, 
postaci historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona forma, 
dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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77
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

W polu

tusz, papier, 27 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska 

Ilustracja do książki Anny Antonowskiej 
Wielki Mourawi

cena wywoławcza: 1 700 zł

78
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Posłowie przed królem

tusz, papier, 27 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 700 zł
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79
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Kłótnia

akwarela, tusz, papier, 27 × 20 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska 

cena wywoławcza: 3 000 zł

Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała 
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach 
1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r. 
Była autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów 
literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można 
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz 
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace 
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie 
zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka 
zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.
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80
Tadeusz Popiel 

(1863 Szczecin – 1913 Kraków)

Postać kobiety

akwarela, papier, 15 × 10 cm
w świetle passe-partout

sygn. monogramem i opisany p. d.: 
(…)? TP 

cena wywoławcza: 1 500 zł

81
Tadeusz Popiel 
(1863 Szczecin – 1913 Kraków)

Postać Żyda

tusz, ołówek, papier, 13 × 11 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem p. d.: TP 

cena wywoławcza: 1 500 zł



69AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

82
Tadeusz Popiel 
(1863 Szczecin – 1913 Kraków)

Podhorce (portal), 1889 r.

akwarela, papier, 23 × 16 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. monogramem l. d.: TP oraz opisany 
oraz datowany l. d.: Podhorce .89

cena wywoławcza: 1 500 zł

W 1876 roku rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Tam uczył się rysunku 
pod okiem Władysława Łuszczkiewicza oraz malarstwa w pracowniach Floriana Cynka 
i Leopolda Löfflera. Już wtedy jako młody student Popiel wyróżniał się niezwykłym talentem. 
W 1881 roku został przyjęty do kierowanego przez Jana Matejkę Oddziału Kompozycyjnego, 
zyskując pełne uznanie i aprobatę mistrza. W 1885 roku na dalsze studia wyjechał do 
Wiednia, a następnie do Monachium. Odbył wiele podróży po Europie. Od 1890 roku objął 
stanowisko nauczyciela w lwowskiej Szkole Rysunku dla Kobiet. W okresie 1896–1897 
założył szkołę rysunku dla kobiet w Czerniowcach. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne. 
Popiel głównie malował obrazy religijne i historyczne, czasem sięgał również po tematykę 
żydowską. Po pewnym czasie artysta zwrócił się ku scenom rodzajowym związanych z życiem 
na wsi i pejzaży z Zakopanego i Tatr. W dorobku artystycznym Popiela nie zabrakło i również 
portretów, w których artysta potrafił uchwycić cechy osobowości sportretowanych. Prace 
artysty pojawiały się wystawach m.in. w Salonie A. Krywulta, w TZSP w Warszawie oraz 
TPSP w Krakowie i Lwowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeów Narodowych 
w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu oraz Muzeum ŻIH w Warszawie.
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83
Ludomir Rusiecki 
(II połowa XIX w.)

Przy drodze, 1871 r.

akwarela, gwasz, papier, 34 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Ludomir Rusiecki 
1871.r. 

cena wywoławcza: 7 500 zł

Malarz działający w Warszawie. Brał udział w wystawach warszawskiego TZSP, gdzie 
wystawiał m.in. Portret panny Żarnowskiej (1869 r.), Portret Osipa Prokofiewa (1870) czy 
Portret Guttmanna S. W jego twórczości znajdujemy również tematykę orientalną i rodzajową. 
Obecnie najwięcej jego prac znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.
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84
Karol Stobiecki 
(1908 Tarnopol – 1970 Wrocław)

Wymarsz wojsk z Belwederu

akwarela, papier, 13,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p .d.: Karol Stobiecki 

cena wywoławcza: 2 400 zł

Studiował w latach 1926–1932 prawo na lwowskim na Uniwersytecie Jana Kazimierza. 
W tym samym czasie pobierał nauki u Stanisława Batowskiego i Kazimierza Sichulskiego. 
W latach 1939–41 pracował jako ilustrator w Muzeum Historycznym we Lwowie. Stobecki 
w swojej twórczości zajmował się przede wszystkim motywami historycznymi, głównie 
ilustrującymi sceny bitewne. Malował również pejzaże, portrety. Przynależał do ZPAP, 
Towarzystwa Miłośników Broni i Barwy i Towarzystwa Archeologicznego. W 1970 roku we 
Wrocławiu odbyła się wystawa pośmiertna prac artysty. 
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85
Karol Mondral 
(1880 Warszawa – 1957 Poznań)

Głowa rybaka z Saint-Quay-
Portrieux, 1914 r.

akwaforta, papier, 12,2 × 10 cm (odcisk 
płyty), 18,5 × 22 cm w świetle ramy 
sygn. i dat. na płycie l. g.: K.M. 1914. oraz 
ołówkiem p. d.: KMondral 1914/ Paris
na odwrocie wystawowe naklejki Salonu 
Zachęty (?) w Warszawie z 1914 z opisem 
pracy 

cena wywoławcza: 950 zł

86
Barbara Narębska-Dębska 
(ur. 1921 Włocławek)

Drzewo, 1950 r. 

kredka, papier, 29,5 × 20 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Barbara/Narębska-Dęb-
ska.1950 

cena wywoławcza: 1 300 zł

Artysta-malarz, ale przede wszystkim wybitny grafik. W okresie 
1894–1901 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha 
Gersona. W latach 1902–03 kontynuował naukę w krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Studia 
uzupełnił w Paryżu, gdzie mieszkał w latach 1909–21. Tam właśnie 
kształcił się pod kątem opanowania technik graficznych. Po powrocie 
do kraju został kierownikiem działu graficznego Państwowej Szkoły 
Przemysłu artystycznego w Bydgoszczy. Następnie objął stanowisko 
profesora na Wydziale Grafiki w poznańskiej Państwowej Szkole 
Sztuk Zdobniczych, gdzie prowadził pracownię litografii. W swojej 
twórczości graficznej Mondral stosował, akwafortę, akwatintę, suchą 
igłę i miękki werniks a także, chociaż już znacznie rzadziej litografię 
i drzeworyt. Tworzył w nurcie realistycznym. Skupiał się głównie na 
przedstawieniach architektonicznych; zwracał się również ku portre-
tom, pejzażom. Przynależał do Związku Polskich Artystów Grafików.  
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87
Jerzy Hoppen 

(1891 Kowno – 1969 Toruń)

Si vis pacem,  
para bellum, 1942 r. 

(Jeśli chcesz pokoju,  
przygotuj się do wojny)

akwaforta, papier, 34 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na kamieniu p. d.: Jerzy Hoppen 
ryt. Wilno 1942 oraz poniżej  

ołówkiem: JHoppen 

cena wywoławcza: 2 000 zł

88
Józef Rapacki 

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Z szopką

litografia, papier, 41,5 × 32 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na kamieniu monogramem 
wiązanym l. d.: JR

cena wywoławcza: 300 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej 
W. Gersona, a kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego. 
W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. 
Gersona. W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć 
studia w prywatnej szkole C. Fehra. W 1891 r. artysta powrócił 
do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał 
udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP 
we Lwowie, Krakowie, Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za 
granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie w 1900 został 
odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. 
Należał do grupy „Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał 
w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic. 
Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety 
i wnętrza. Uprawiał grafikę, zajmował się ilustratorstwem 
książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wędrowcem” „Światem”, 
„Biesiadą Literacką”.
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89
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 
Folusz)

Mężczyzna

ołówek, papier, 
12,5 × 18 cm
u góry autorski napis: 
KRYNICAWSIZDROJPIE-
SYTORINA
na odwrocie okrągła 
pieczęć z napisem: 
PAMIĄTKA Z KRYNICY/ 
NIKIFOR oraz podłużna 
pieczęć: NIKIFOR ARTY-
STA/KRYNICA-WIEŚ

cena wywoławcza: 
750 zł

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

90
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 
Folusz)

Biskup

ołówek, papier, 
12,5 × 18 cm
u dołu autorski napis: 
NAMKADR 20 ZŁ PAŁRK
na odwrocie dwie okrągłe 
pieczęci z napisem: 
PAMIĄTKA Z KRYNICY/ 
NIKIFOR oraz podłużna 
pieczęć: NIKIFOR ARTY-
STA/KRYNICA-WIEŚ

cena wywoławcza: 
750 zł
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91
Tadeusz Kleczyński 
(działający w I poł. XX w.)

Karykatura z marszałkiem Piłsudskim, 
1933 r. 

tusz, akwarela, gwasz, papier, 30,5 × 24 cm 
sygn. i dat. p. d.: TKleczyński 33 r.
na odwrocie ołówkiem: Robercik 

cena wywoławcza: 500 zł

92
Zygmunt Wierciak 

(1881–1950)

Studia żołnierzy 
austriackich, 1848 r.

tusz, akwarela, papier, 
23 × 32,7 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 

ZWierciak.948 oraz śr. d.: 
Austria-1848 r

w kompozycji autorskie 
opisy: piechur oficer piechur 

cena wywoławcza: 2 000 zł

Malarz i ilustrator. Studia w krakowskiej ASP ukończył w 1900 r. W swojej twórczości malował pejzaże, portrety oraz sceny batalistyczne 
związane z czasami napoleońskimi. Sławę przyniosły mu przede wszystkim prace o zabarwieniu satyrycznym z przedstawieniami tematów 
krakowskich. Jako scenograf współpracował z Teatrem Miejskim w Krakowie oraz z Teatrem Polskim w Katowicach. Jego obrazy znajdują 
się m.in. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

Był uczniem Stanisława Lentza. Rysownik i karykaturzysta, 
Współpracował z warszawskimi czasopismami satyrycz-
nymi jak: Mucha (1921,1926), Osa (1922), Szopka 
(1922,1923,1925), Papuga (1924), Wolna Myśl, Wolne 
Żarty (1925), Żółta Mucha (1931), Cyrulik warszawski 
(1932). Jego prace znajdują się w Muzeum Okręgowym 
w Lublinie czy w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
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93
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Chmury

akwarela, tusz, papier, 
10,5 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł

94
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż z kościołem

akwarela, tusz, papier, 
12 × 16,5 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 jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, 
deformację. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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95
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Instrumenty muzyczne,  
przed 1939 r.

akwarela, ołówek, papier, 14 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Cybis

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 4 800 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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96
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret młodej dziewczyny,  
lata 1946–1958

akwarela, pastel, papier, 24,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 1 900 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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97
Janina Nowotnowa 
(1883 Tarnów – 1963 Kraków)

Martwa natura

akwarela, papier, 40 × 59 cm 
sygn. p. d.: Janina Nowotnowa

cena wywoławcza: 3 200 zł

Studiowała malarstwo we lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, grafiki uczyła się 
u L. Tyrowicza. W 1945 r. osiadła w Krakowie. Uczestniczyła w wielu wystawach zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Krakowie i Lwowie w TPSP i ZPAP oraz warszawskim 
TZSP, a także w Stanach Zjednoczonych, Francji, Włoszech i Austrii. Wielokrotne indywidu-
alne prezentacje twórczości artystki miały miejsce w Krakowie, Lwowie, Warszawie, m.in. 
w salonach Cz. Garlińskiego (1931 r.) i H. Koterby (1938 r.). Tworzyła zarówno w technice 
olejnej, jak i akwareli, przedstawiając przede wszystkim martwe natury, studia kwiatów 
i pejzaże, ale także portrety. W pracach graficznych, ujawniających wpływy twórczości W. 
Skoczylasa, dominowały zaś widoki miejskie.
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98
Orsi 
(I połowa 20 w.)

Kotek 

litografia barwna, papier, 36 × 27 cm 
(odcisk płyty), 37 × 28 cm 
w świetle passe-partout
l. d.: 38/200 oraz sygn. ołówkiem p. d.: 
ABr(?). Orsi 

cena wywoławcza: 1 300 zł
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99
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret damy

pastel, karton, 44 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: akarpiński

cena wywoławcza: 11 000 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 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. W swoich 
pracach potrafił uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą 
aurę kobiecej tajemniczości. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach 
wyrazu – suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroką plamę 
barwną.
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100
Jan Mroziński 

(1890 Wadowice – 1960 Poznań)

Fragment parku w Poznaniu

tusz, papier, 15,5 × 16 cm
sygn. monogramem p. d.: JM

nalepka Centralne Biuro Wystaw Artystycznych 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 300 zł

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP 
pod kierunkiem S. Dębickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz rzeźbę 
u K. Laszczki. Następnie kontynuował naukę w latach 1921–22 w Paryżu 
w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był współzałożycielem 
Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym 
przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmował się głównie malowa-
niem pejzaży. Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach 
w Katowicach oraz Sosnowcu. Hrynkowski uczestniczył w wielu wysta-
wach zbiorowych, choć miał również ekspozycje indywidualne, m.in. 
w latach 1946, 1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak i grafikę, 
szczególnie litografię i drzeworyt. Do najchętniej podejmowanych przez 
niego tematów należały pejzaż oraz martwa natura.

101
Jan Hrynkowski 
(1891 Żelechów k. Lwowa – 1971 Kraków)

Chłopiec, 1939 r. 

tusz, papier, 24 × 17 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: koledze Adamowi / JHrynkowski oraz l. d.: Wiśniowiec 
4(?) sierpnia 939. 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 800 zł

W latach 1908–1912 studiował w krakowskiej ASP 
w pracowniach Józefa Unierzyskiego i Wojciecha We-
issa. W 1908 roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie studiował historię sztuki. W 1919 
przeniósł się do Poznania, gdzie zamieszkał już na stałe. 
Brał czynny udział w poznańskim życiu artystycznym. 
Przynależał do stowarzyszenia artystów poznańskich Świt 
i Grupy Wielkopolskich Artystów Plastyka. Artysta w swojej 
twórczości malarskiej głównie przedstawiał pejzaże, mar-
twe natury, kwiaty, portrety. Pracował głównie w technice 
oleju, akwareli. Swoje prace pokazywał na wystawach 
w Warszawie, Krakwie, Łodzi, Lwowie.
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102
Eustachy Wasilkowski 
(1904 Rohatyn – 1977 Poznań)

Portret Czesława Miłosza, 1945 r. 

tusz, papier, 21 × 16 cm 
sygn. i dat. l. d.: E.W.45

Wystawiany i reprodukowany:
Eustachy Wasilkowski 1904–1977. 
Muzeum narodowe w Poznaniu, 5 czerw-
ca–31 lipca 1994, [katalog z wystawy], 
Poznań 1994, str. 68, poz. 38

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 1 500 zł

Malarz artysta związany z nurtem koloryzmu. We Lwowie w latach 1926-1930 studiował na 
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. W tym samym czasie zajmował 
się również malarstwem. W okresie 1930-1933 przynależał do lwowskiego TPSP, a w okresie 
1933-39 do LZZAP. W 1937 roku w Krzemieńcu zetknął się z krakowską grupą artystów, 
poznając między innymi Jana Cybisa, z którym pozostał w serdecznej przyjaźni. To właśnie 
sztuka jego bliskiego przyjaciela miała największy wpływ na późniejszą twórczość malarską  
Wasilkowskiego. Po II wojnie światowej artysta objął stanowisko profesora malarstwa w In-
stytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. Wkrótce, bo już w 1947 roku rozpoczął pracę 
w poznańskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, gdzie prowadził zajęcia z kompozycji 
malarskiej. Swoje prace artysta prezentował na wystawach  Rzeszowskiego Związku Arty-
stów Plastyków oraz warszawskiego IPS, a także i za granicą w Nowym Jorku, Londynie, 
Damaszku, Berlinie, Dortmundzie. W 1977 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
odbyła się pośmiertna prezentacja prac artysty, a w 1994 roku miała miejsce retrospektywna 
wystawa twórczości Wasilkowskiego.
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103
Artysta nieokreślony 
(XX w.)

Portret kobiety, 1953 r.

tusz, papier, 27,5 × 20 cm
w świetle ramy
u dołu dedykacja: (…) w chwilach 
wolnych, chwilach wytchnienia, 
popatrz czasem na artystkę(…..)żyj 
teatrem… muzyką a lżej ci będzie 
(…w dniu imienin Twoich 28 X 1953/ 
Stanek(?)

cena wywoławcza: 650 zł

104
Karol Frycz 
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Felicja Rutkowska, Bronisława 
Jeremi w sztuce „Siostry bliźnie” 
oraz Helena Sulima w roli Maud 
w sztuce „Półdziewica”, z Teki 
Melpomeny, 1904 r.

litografia, papier, 44 × 61 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu, p. d.: FK

Z inicjatywy Stanisława Rzeckiego w 
1904 roku powstała karykaturalna Teka 
Melpomeny. Autorami zbioru litografii byli: 
Karol Frycz, Stanisław Kuczborski, Stani-
sław Rzecki, Witold Wojtkiewicz. W Tece 
znalazły się przedstawienia ówczesnych 
najwybitniejszych aktorów krakowskiej 
sceny teatralnej w ich charakterystycznych 
rolach.  

cena wywoławcza: 400 zł

Malarz i grafik, ale przede wszystkim wybitny scenograf teatralny. W latach 1896-1898 studiował architekturę w Monachium. Studiował 
malarstwo na wydziale krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był uczniem m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Leona 
Wyczółkowskiego. Jednocześnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia uzupełniał w Wiedniu, Paryżu i Londynie. Artysta 
jest zaliczany do prekursorów współczesnej scenografii teatralnej. Wprowadził na scenę trójwymiarowe dekoracje. Współpracował z teatrami 
największych miast w Polsce. W swojej twórczości artysta zajmował się również projektowaniem plakatów, mebli i wnętrz mieszkalnych. 
Był współautorem wystroju legendarnej krakowskiej Jamy Michalika.
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105
E. Kalinowski 
(I połowa XX w.)

Portret młodego Żyda, 1905 r.

akwarela, papier, 27 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: E. Kalinowski, oraz l. d.: 
monogram wiązany EK(?) 8/5 905.

cena wywoławcza: 1 100 zł
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106
J.K. Kamiński 
(I połowa XX w.)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 24 × 48,5 cm 
w świetle ramy 
sygn. l. d.: J.K. Kamiński
na odwrocie nalepka: Bogdan Kiełmiski 
Gostyń 

cena wywoławcza: 500 zł
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107
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Baśń o czarownicy, 1938 r. 

akwarela, papier, tondo o średnicy 20 cm
sygn. i dat. u dołu: KKOSSAK 1938

cena wywoławcza: 2 000 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.
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108
Nikolai Semenowicz Samokish 
(Самокиш Николай Семёнович)
(1860 Nieżyn – 1944 Symferopol)

Atak

akwarela, tusz, papier, 27 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. cyrylicą p. d.: Nicolai Samokiszcz 

cena wywoławcza: 13 000 zł

W latach 1879-1885 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, a następnie 
latach 1886-1889 przebywał na stypendium w Paryżu. Od 1913 roku był członkiem 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Malował przedstawienia batalistyczne, historyczne 
narodu ukraińskiego a w późniejszym czasie sukcesy Armii Czerwonej. Jednakże szczególne 
miejsce w jego twórczości zajmowały konie. Malował je z niezwykłą łatwością, doskonale 
ukazując je w dynamicznych ujęciach podczas galopu czy potyczek.



89AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

109
Zenon Aniszewski 
(ur. 1948 Grudziądz)

Zimą, 2002 r.

akwarela, papier, 48,5 × 67 cm 
w świetle ramy 
sygn. i dat. p. d.: Aniszewski / 2002 

cena wywoławcza: 800 zł

Nauki malarstwa pobierał u prof. Jerzego Feldmana. Swoje prace tworzy w technice oleju 
oraz akwareli. Fascynował się końmi, stąd też tak wiele ich przedstawień w jego twórczości. 
Artysta wirtuozersko potrafi w swych kompozycjach oddać niezwykłe piękno, grację, a także 
siłę tych zwierząt. Malował również polskie dwory ziemiańskie oraz scenki rodzajowe. 
Nazwano go „gdańskim Kossakiem”. Jego prace można oglądać w Polsce oraz w zbiorach 
prywatnych niemal na całym świecie, m.in. w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Ameryce Południowej czy Japonii.
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110
Malarz nieokreślony
(I połowa XX w.)

Łodzie

akwarela, gwasz, papier, 23 × 33 cm
w świetle ramy
sygn. l .d.: K. Stankiewicz (?)

cena wywoławcza: 1 800 zł



91AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

111
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Morze

papier, gwasz, pastel, 70 × 80 cm 
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 3 800 zł 

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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112
Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń) 

Głowa kobieca, 1949 r.

autolitografia, papier, 43 × 33 cm
w świetle passe-partout

Praca zamieszczona w tece: Tymon Niesio-
łowski 10 autolitografii wydanej w Toruniu 
(Państwowe Zakłady Graficzne) w 1949 r. 
Autolitografia nr 4 lub 9 (Por.: A.Rissmann, 
Tymon Niesiołowski (1882–1965) [katalog 
wystawy], Muzeum Okręgowe w Toruniu 
2005, str. 156–157

cena wywoławcza: 2 500 zł

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie 
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie 
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po 
II wojnie światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku na 
Wydziale sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę. 
W jego twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób 
adaptował do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze 
secesji; kolejno w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina 
czy Władysława Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach 
30-tych zwrócił się ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał 
się ku motywom cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą 
portrety oraz akty, w których kompozycje były budowane płaską plamą barwną ograniczoną 
wyraźnie zaznaczonym konturem.
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113
Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń) 

Akt leżący, 1949 r.

autolitografia, papier, 35,5 × 48 cm
w świetle passe-partout

Praca zamieszczona w tece: Tymon Niesio-
łowski 10 autolitografii wydanej w Toruniu 
(Państwowe Zakłady Graficzne) w 1949 r. 
Autolitografia nr 4.
Analogiczna autolitografia reprodukowana 
w: A. Rissmann, Tymon Niesiołowski 
(1882–1965) [katalog wystawy], Muzeum 
Okręgowe w Toruniu 2005, ilustr. na str. 157

cena wywoławcza: 2 500 zł
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114
Stanisław Grabowski 
(1901 Libawa – 1957 Chartres)

Główka kobiety

ołówek, akwarela, papier, 16,5 × 12 cm
sygn. p. g.: S. Grabowski

cena wywoławcza: 650 zł

Malarz, grafik oraz ceramik. Studia artystyczne rozpoczął w 1919 r. w Warszawie w tamtejszej 
Szkole Sztuk Pięknych. Naukę uzupełniał w Paryżu w Académie Moderne w pracowniach 
F. Legera i A. Ozenfanta. W swej twórczości głównie sięgał po przedstawienia pejzażowe, 
chociaż w jego dorobku artystycznym nie zabrakło martwych natur oraz scenek rodzajowych 
rozgrywających się we wnętrzach. W początkowej fazie Grabowski operował ekspresyjnymi 
środkami oraz nasyconą barwą, co przede wszystkim było uwidocznione w licznych ujęciach 
krajobrazów z jego podróży do Hiszpanii oraz Prowansji. Z czasem w jego pracach widać 
wyraźne wpływy malarstwa francuskiego, przy czym artysta nie zatracił swojej wrażliwości 
oraz indywidualnego wyrazu artystycznego. Jego prace były wystawiane w Londynie, Paryżu, 
Nowym Yorku, a także i w Warszawie, Poznaniu oraz Kielcach.
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115
Stanisław Eleszkiewicz 
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Jeździec

akwarela, gwasz, tusz, papier, 
15 × 22,5 cm 
sygn. p. d.: S.E.

cena wywoławcza: 2 500 zł

W 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Mirgorodzie. W latach 1918–1919 
służył w kawalerii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Atenach, któ-
re ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. W 1923 roku zamieszkał w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na 
Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych,a także i pejzażach. pejzaże. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwie-
dzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, 
zdominowaną prze brunatne brązy, zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych
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116
Władysław Żurawski 
(1888 Stryj – 1962 Mielec)

Wyścigi konne, 1955 r. 

tusz, papier, 17 × 12 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: W.Żurawski/z1955r.

cena wywoławcza: 500 zł

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. 
Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także i sceny batalistyczne i rodzajowe. 
Inspiracji dostarczyły mu dzieła polskiej literatury takie jak Trylogia Henryka Sienkiewicza, a także i poezji. W jego pracach częstym motywem 
były konie, które pojawiały się w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy „Zachęta”. 
Jego prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych odbyła się wielka monograficzna wystawa prac artysty.

117
Jerzy Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Koń, 1949 r. 

tusz, papier, 18,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Potrzebowski/1949 

cena wywoławcza: 900 zł

Malarz, grafik, pedagog. Studia malarskie oraz graficzne odbył 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach takich 
mistrzów jak Wojciech Weiss, Jacek Malczewski, Józef Pan-
kiewicz. Przez krótki okres przebywał w Paryżu (1912–1913). 
Po powrocie do kraju objął stanowisko zastępcy nauczyciela 
rysunków, języka polskiego i matematyki w państwowym 
gimnazjum w Sokalu. W 1939 roku awansował na pełnego 
nauczyciela gimnazjalnego. W czasie okupacji niemieckiej był 
profesorem Staatliche Handelschule. W 1944 roku przeniósł 
się do Mielca. Następnie, w 1952 roku rozpoczął pracę pe-
dagogiczną w Zamościu, gdzie w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych był nauczycielem rysunku. Żurawski zajmował 
się grafiką, w której uwidoczniona jest wyraźna inspiracja 
twórczością Władysława Skoczylasa. Artysta wykorzystywał 
motywy huculskie; przedstawiał sielankowe sceny z życia na 
wsi czy sceny z polowań. Przedstawiał również portrety, akty 
oraz pejzaże. Był autorem ilustracji książkowych. 
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118
Zenon Aniszewski 
(ur. 1948 Grudziądz)

Wyścigi, 1999 r.

akwarela, papier, 48 × 67 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Aniszewski/99 

cena wywoławcza: 800 zł

Nauki malarstwa pobierał u prof. Jerzego Feldmana. Swoje prace tworzy w technice oleju 
oraz akwareli. Fascynował się końmi, stąd też tak wiele ich przedstawień w jego twórczości. 
Artysta wirtuozersko potrafi w swych kompozycjach oddać niezwykłe piękno, grację, a także 
siłę tych zwierząt. Malował również polskie dwory ziemiańskie oraz scenki rodzajowe. 
Nazwano go „gdańskim Kossakiem”. Jego prace można oglądać w Polsce oraz w zbiorach 
prywatnych niemal na całym świecie, m.in. w Skandynawii, Stanach Zjednoczonych, 
Kanadzie, Ameryce Południowej czy Japonii.
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119
Zdzisław Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Kąpiące się, 1975 r.

akwarela, papier, wym. 23,5 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: Z.Kałędkiewicz/75

cena wywoławcza: 500 zł

120
Janusz Benedyktowicz 
(1918 Kraków – 2001)

Rudowłosa 

technika własna, papier, 26 × 17 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Janusz Benedyk-
towicz 
na odwrocie: Janusz Benedyktowicz – 
„Rudowłosa” /plastikoryt

cena wywoławcza: 650 zł

Malarz, publicysta, pedagog. W 1930 r. 
debiutował na łamach prasy jako poeta. 
Pod koniec lat 30 rozpoczął studia w ASP 
w Krakowie. Uczęszczał do pracowni W. 
Jarockiego i K. Sichulskiego. Wybuch 
wojny przerwał jego studia. Przedostał się 
do Lwowa, gdzie kontynuował naukę na 
tamtejszej Politechnice u W. Lama. W czasie 
okupacji działał w AK. Po wojnie osiedlił się 
w Gdyni, a następnie w Gdańsku-Oliwie. 
Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP (1955 
r.). Od 1945 r. pracował w Katedrze Ry-
sunku i Malarstwa Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej, następnie w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był 
wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W począt-
kowej fazie twórczości malował niezwykle 
barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by 
następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić 
się ku syntezie – przetwarzał rzeczywistość 
w subiektywny i niepowtarzalny sposób.
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121
Tadeusz Piotr Potworowski 
(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Akt kobiecy

akwarela, papier, 59 × 41 cm 
sygn. ołówkiem p. d.: Piotr Potworowski

Wystawiany:
Szkoła Sopocka. Między sztuką a polityką. 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
czerwiec 2015 r.

cena wywoławcza: 3 800 zł

Temat na prezentowanym obrazie należy do kanonu twórczości Potworowskiego. To właśnie 
pejzaż stanowił najchętniej ukazywany aspekt w jego pracach. W tych właśnie przedsta-
wieniach artysta mógł swobodnie poruszać zagadnienia natury. Swoje kompozycje budował 
płaską plamą barwną, uzyskując efekt abstrakcyjności. Poza pejzażami artysta malował 
również akty, postaci we wnętrzach. Do swoich prac wprowadzał również zagadnienia 
sztuki materii, uzyskując różną fakturę, wtapiając w kompozycje prac np. kawałki grubego 
materiału. Poza malarstwem Potworowski zajmował się również scenografią, a także i rzeźbą. 
Studia artystyczne Potworowski odbył w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. 
W 1924 roku wraz z innymi studentami mistrza, tworzących grupę kapistów udał się do 
Paryża. W 1930 roku powrócił do kraju. W czasie II wojny światowej artysta przebywał 
w Szwecji; w 1943 roku przeniósł się do Anglii. Przez kilka lat (1949–1958) był wykładowcą 
w Akademii w Corsham. Do Polski powrócił w 1958 roku, gdzie objął stanowisko wykładowcy 
na gdańskiej oraz poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
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122
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Artysta w pracowni, 1943 r. 

pastel, akwarela, papier, 97 × 67 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: T. czerwiec 1943 

cena wywoławcza: 12 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha 
i F.S. Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się 
do Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 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 się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor. 
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123
Stanisław Teisseyre 

(1905 Lwów – 1989 Poznań)

Zmierzch, 1980 r.

akwarela, papier, 32 × 24 cm
sygn. dat i opisany u dołu: St. 1980 

„Zmierzch” Cadaques Hiszpania 
na odwrocie opis pracy oraz dedykacja 

artysty 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 

Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 3 500 zł

124
Stanisław Teisseyre 

(1905 Lwów – 1989 Poznań)

Świta na Santorini, 1985 r. 

akwarela, ołówek, papier,  
39,5 × 30,5 cm (arkusz)

sygn. dat i opisany u dołu: Cyklady „Świta 
na Santorini” ST. 1985

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 

Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 3 500 zł

W latach 1926–1932 studiował rysunek na Politechnice Lwow-
skiej, na której od 1931 do 1933 roku był też asystentem. Na-
stępnie kontynuował studia w Paryżu (1936). Od 1947 do 1950 
pracował jako pedagog PWSSP w Poznaniu, a od roku 1950 
został profesorem gdańskiej uczelni, gdzie prowadził Pracownię 
Malarstwa. W latach 1951–1962 piastował funkcję rektora 
PWSSP, później – dziekana Wydziału Malarstwa. W 1965 roku 
został rektorem PWSSP w Poznaniu. Był redaktorem „Przeglądu 
Artystycznego”.
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125
Bogdan Przybyliński 
(ur.  1936 Nakło nad Notecią)

Kolarze

serigrafia, papier, 68 × 52,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem w l. d.: „Kolarze” 3/15 
serigrafia B.Przybyliński 

cena wywoławcza: 600 zł

Uczęszczał do bydgoskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Studia w latach 
1956–1961 odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w pracowniach Tymona 
Niesiołowskiego oraz Stanisława Borysowskiego, u którego obronił swój dyplom. Działał 
z Grupą Młodych, przynależał oraz był założycielem studenckiej grupy ‚’3/59’’. W 1970 
roku na wydziale Sztuk Plastycznych UMK otworzył pracownię serigrafii, którą do dzisiaj 
kieruje. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych, w kraju i zagranicą. W swojej 
twórczości poświęca się malarstwu i grafice; ponadto uprawia rysunek. Jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień. 
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126
Bogdan Przybyliński 
(Urodzony w 1936 r. w Nakło nad 
Notecią)

Żużel, 1977 r. 

serigrafia, papier, 57,5 × 67,2 cm 
sygn. ołówkiem w l. d.: Żużel serigrafia 
B.Przybiliński

Reprodukowany: 
Bogdan Przybyliński, (oprac.) Agata 
Rismann, Muzeum Okręgowe w Toruniu 
2004, str. 66

cena wywoławcza: 600 zł
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127
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Pejzaż II

autografika, papier, 56 × 46 cm (wymiar 
arkusza)
opisany ołówkiem: Pejzaż II, 1/10, 
St Borysowski

cena wywoławcza: 850 zł

128
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Taniec II

linoryt, technika własna, 56 × 45,5 cm 
(wymiar arkusza)
opisany u dołu: Taniec II, 1/10, St. Bory-
sowski

cena wywoławcza: 850 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych u W. Jarockiego, I. Pieńkowskiego i T. Axento-
wicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu u J. 
Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP 
w Krakowie oraz w IPS w Warszawie. Ponadto prezentował 
swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. Po wojnie 
objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco 
później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był 
jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indy-
widualnych w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich 
przeglądach grupowych. Był laureatem wielu nagród, m.in.: 
srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu 
w 1937 r. i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste 
pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, doskonałe wyczucie 
barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy 
to cechy charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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129
Andrzej Popiel 

(ur. 1952 Warszawa)

Dialog, 1982 r. 

linoryt, papier, 51 × 57 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: A. Popiel 82 oraz 
l. d.: Dialog

cena wywoławcza: 700 zł

130
Władysław Żurawski 

(1888 Stryj – 
1962 Mielec)

Dziewczyna 
z moździerzem, 

1938 r. 

drzeworyt, papier, 
16,5 × 10 cm (odcisk 

płyty), 18 × 11 cm 
w świetle passe-partout

u dołu: Dziewczyna z moź-
dzierzem oraz sygn. i dat. 

p. d.: WŻurawski 1938

cena wywoławcza: 500 zł

Malarz, grafik, pedagog. Studia malar-
skie oraz graficzne odbył w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach 
takich mistrzów jak Wojciech Weiss, Jacek 
Malczewski, Józef Pankiewicz. Przez krótki 
okres przebywał w Paryżu (1912–1913). 
Po powrocie do kraju objął stanowisko 
zastępcy nauczyciela rysunków, języka 
polskiego i matematyki w państwowym 
gimnazjum w Sokalu. W 1939 roku 
awansował na pełnego nauczyciela gim-
nazjalnego. W czasie okupacji niemieckiej 
był profesorem Staatliche Handelschule. 
W 1944 roku przeniósł się do Mielca. 
Następnie, w 1952 roku rozpoczął pracę 
pedagogiczną w Zamościu, gdzie w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych był 
nauczycielem rysunku. Żurawski zajmował 
się grafiką, w której uwidoczniona jest 
wyraźna inspiracja twórczością Władysława 
Skoczylasa. Artysta wykorzystywał motywy 
huculskie; przedstawiał sielankowe sceny 
z życia na wsi czy sceny z polowań. Przed-
stawiał również portrety, akty oraz pejzaże. 
Był autorem ilustracji książkowych. 

Studia odbył w warszawskim ASP pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej 
w pracowni grafiki. Studiował również malarstwo u prof. Jerzego Tchórzew-
skiego. Dyplom ukończenia studiów obronił z wyróżnieniem w 1977 roku. 
Laureat licznych stypendiów artystycznych m.in. w 1979 roku z Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki i w 1997 roku Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 2012 roku 
doktor habilitowany. Od 2008 roku związany z olsztyńskim Instytutem Sztuk 
Pięknych UWM. Artysta w swojej twórczości głównie skupia się na grafice 
pracując przede wszystkim w technice linorytu. Poza tym zajmuje się również 
malarstwem oraz ilustracją książkową. Swoje prace artysta prezentuje w kraju 
oraz zagranicą, zarówno na wystawach indywidualnych (m.in. w warszawskiej 
Galerii Debiutów w 1978, w Bemanos Galerie w Paryżu w 1987 roku czy 
w 2013 w olsztyńskim Instytucie Francuskim) jaki i zbiorowych. 
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131
Józef Kotlarczyk 
(1922 Szawle – 
1994 Toruń)

Chmury nad 
miastem, 1960 r. 

monotypia, papier, 
16,5 × 22 cm 
(odcisk płyty), 
18 × 23,5 cm 
w świetle 
passe-partout
sygn. dat. i opisany 
ołówkiem u dołu: 
„CHMURY NAD 
MIASTEM” J.Kotlar-
czyk 60

cena wywoławcza: 
750 zł

132
Józef Kotlarczyk 
(1922 Szawle – 
1994 Toruń)

Impresja V, 
1965 r. 

autografika, 
papier, odcisk 
płyty 31 × 49,5 cm 
(odcisk płyty), 
33,5 × 51 cm 
w świetle 
passe-partout
sygn. dat. i opisany 
ołówkiem u dołu: 
„IMPRESJA V” 1/25 
J.Kotlarczyk 65

cena wywoławcza: 
750 zł

Pochodził z artystycznie uzdolnionej litewskiej rodziny, która w 20-leciu międzywojennym emigrowała do Polski. W 1938 r. po zdobyciu 
tzw. małej matury rozpoczął naukę w Liceum Budowlanym Wileńskiej Państwowej Szkoły Technicznej. W czasie wojny wstąpił do Armii 
Krajowej i wraz z bratem zajmował się tworzeniem i kopiowaniem planów, map operacyjnych oraz dokumentów i pieczątek. Po zakończeniu 
wojny razem z rodziną przeniósł się do Torunia, gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie w pracowni malarstwa Tymona Niesiołowskiego 
oraz grafiki i rysunku u prof. Edwarda Kuczyńskiego. W 1951 r. uzyskał dyplom artysty malarza. Kotlarczyk był jednym z głównych filarów 
założonej w 1958 r. formacji artystycznej „Grupy Toruńskiej”. Lata 60. i 70. to okres intensywnej twórczości i działalności wystawienniczej. 
W 1977 r. otrzymał stanowisko docenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
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133
Zygmunt Kotlarczyk 
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Chmura, 1973 r.

linoryt, papier, 70 × 50,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. i opisany ołówkiem u dołu: 
„Chmura” 3/20 ZKotlarczyk 73.

cena wywoławcza: 2 000 zł

Artysta studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W 1951 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego. Był wykładowcą 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kotlarczyk uprawiał malarstwo, grafikę i grafikę 
użytkową.
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134
Tomasz Kazikowski 
(ur. 1952 Mogielnica)

Kobiety z Jawy, 1996 r. 

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
40,5 × 29 cm
w świetle passe-partout
u dołu: Les femmes de Java aux 
embarcadères du thée dans Surabaya 
port. 
sygn. i dat. p. d.: TK (w okręgu)/1996 

cena wywoławcza: 1 400 zł

Studia odbył na Wydziale Malarstwa Warszawie w ASP, z aneksem z grafiki warsztatowej 
w pracowni Haliny Chrostowskiej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1977 roku w pracowni 
Jana Tarasina. W swojej twórczości artysta skupia się na motywach figuratywnych. Zwraca 
się również ku przedstawieniom pejzaży oraz martwych natur. Tworzy w wielu technikach 
artystycznych. Brał udział w wielu autorskich wystawach w Polsce i za granicą.
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135
Jadwiga Lesiecka 
(ur. 1921 Warszawa)

Postaci

olej, papier, 25,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JLesiecka

cena wywoławcza: 1 500 zł

Malarka i poetka. Od 1945 roku mieszka i tworzy w Sopocie. Artystka nigdy nie odbyła 
artystycznych studiów. W 1958 roku miała miejsce pierwsza indywidualna wystawa prac 
artystki. Następnie Lesiecka wyjechała do Paryża, gdzie jej twórczość spotkała się z niezwykle 
pozytywną recenzją, w tym Józefa Czapskiego. Artystka zajmuje się malarstwem oraz 
rysunkiem. Prace artystki znajdują się m. in. w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w Gdańsku oraz licznych kolekcjach prywatnych zarówno polskich jak i zagranicznych. 
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136
Eugeniusz Markowski 
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Postaci

akwarela, gwasz, papier, 28 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygnowany p. d.: E. Markowski

cena wywoławcza: 1 500 zł

Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. 
Przebywając we Włoszech w latach 1940-1950 związał się z grupą Libera Associazione Arti 
Figurative i z Art Club. Był dyplomatą we Włoszech oraz Kanadzie. Po powrocie do kraju 
został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Stanowisko to piastował w latach 1960-1969. W 1969 roku objął stanowisko profesora na 
macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz 
zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się 
scenografią, współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi. W 1963 reprezentował 
Polskę na Biennale w Sao Paulo.
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137
Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Niedziela, 1964 r. 

linoryt, 1 4x 12,5 cm (odcisk płyty), 
15 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. ołówkiem u dołu: Niedziela/
linoryt Jerzy Duda Gracz 64
na odwrocie dedykacja: Kochanej Pani 
z „Ruchu”/ na pamiątkę,/ tego że ludzie 
nie rozma-/wiając często mogą być/ sobie 
bliscy./ Jerzy Duda – Gracz./MARIAN 
DUDA / KATOWICE / skrytka pocztowa / 
789.

cena wywoławcza: 1 200 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace 
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury.
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138
Jerzy Adam Stajuda 
(1936 Falenica – 1992 
Warszawa)

Kompozycja 2701

tusz, papier, 23 × 32,5 cm 
l. d.: 2701
na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 650 zł

139
Jerzy Adam Stajuda 
(1936 Falenica – 1992 

Warszawa)

Kompozycja 1407

tusz, papier, 23 × 32 cm 
l. d.: 1407

na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 650 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana 
Lacherta. W początkowym okresie swojej twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Samborskiego, szukał też 
inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat 
struktur, imaginacyjnych pejzaży, wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często o charakterze 
osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach 1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie 
Artystycznym”, „Przeglądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Nie znosił koniunkturalizmu, miał odwagę publicznie głosić osobiste poglądy 
nie ulegając autocenzurze i naciskom. Aktywność krytyczna artysty została mocno ograniczona po 1968 r. Często wystawiał za granicą, 
gdzie przez długi czas jego twórczość była bardziej znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna wystawa w Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie.
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140
Jerzy Adam 
Stajuda 
(1936 Falenica – 
1992 Warszawa)

Kompozycja 
1603

tusz, papier, 
49,5 × 63 cm 
l. d: 1603 oraz 
p. d: I

cena wywoławcza: 
1 500 zł

141
Jerzy Adam 
Stajuda 
(1936 Falenica – 
1992 Warszawa)

Kompozycja 
1403

tusz, papier, 
49 × 64 cm 
l. d: 1403 oraz 
p. d: I

cena wywoławcza: 
1 500 zł



114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

142
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Ptak, 1979 r. 

akwaforta, papier, 37 × 32 cm (odcisk 
płyty), 49 × 43 cm
w świetle ramy
opisany, sygn. i dat. u dołu: „Ptak” 
akwaforta/(aut.) Ryszard Stryjec Gdańsk 
1979 rok

Analogiczna grafika reprodukowana w:
M. Olszewska, Ryszard Stryjec. Grafika 
i rysunek z kolekcji Państwowej Galerii 
Sztuki w Sopocie, wyd. PGS Sopot 2007, 
il. na str. 49

cena wywoławcza: 700 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, 
została deportowana do Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się 
w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach 
Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na których ukrywał często 
typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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143
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Krowa

ołówek, papier, 30 × 21 cm 
p. d.: 8 

cena wywoławcza: 1 200 zł

Malarz, grafik oraz drzeworytnik. W latach 1937–42 studiował na Wydziale Grafiki 
Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Władysława Jarockiego 
i Andrzeja Jurkiewicza. W czasie II wojny światowej nauki pobierał w Kunstgewerbeschule. 
Po zakończeniu wojny swoje artystyczne studia kontynuował w Krakowie w Instytucie Sztuk 
Pięknych oraz w Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach Zbigniewa Pronaszki i Eugeniusza 
Eibischa. Jest uważany za jednego z najlepszych współczesnych polskich grafików. W swojej 
twórczości czerpał inspiracje ze sztuki ludowej, a także i z chińskiej kaligrafii. Jego prace 
charakteryzują się niezwykłą precyzją rysunku. Artysta malował także olejne portrety oraz 
autoportrety. Był laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: otrzymał nagrodę imienia Jana 
Cybisa oraz Złoty Medal na Triennale Sztuki w Delhi. Jego prace znajdują się w zbiorach 
muzealnych i prywatnych zarówno w Polsce jaki na świecie. 
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144
Andrzej Gieraga 
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Epitaph III, 1992 r. 

suchy tłok, papier, 15 × 12 cm (odcisk płyty), 
17 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout
opisany i sygn. u dołu: Epitaph III 11/50 Andrzej 
Gieraga `92

cena wywoławcza: 800 zł

145
Andrzej Gieraga 
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Nokturn

technika własna, papier, 9,8 × 10 cm
opisany i sygn. u dołu: Nokturn Andrzej Gieraga 20. 

cena wywoławcza: 800 zł
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146
Andrzej Gieraga 
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Italla, 1986 r. 

technika graficzna mieszana, papier;
27 × 16 cm (odcisk płyty), 29 × 17 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Andrzej Gie-
raga 1986 oraz napis l. d.: Italla 33/40

cena wywoławcza: 800 zł

Malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Radomskiej. Ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa oraz Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi. 
Pomysłodawca konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów łódzkiej akademii. Jego 
aktywne działania na rzecz kształcenia artystów i popularyzacji sztuki zostały w 2012 roku 
docenione Srebrnym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”. Prace Gieragi wpisują 
się w nurt abstrakcji geometrycznej. Malarz zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych 
i brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu 
muzeów polskich, światowych (Sao Paulo, Moskwa, Grenoble) oraz w licznych kolekcjach 
prywatnych.
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147
Alfred Aberdam 
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Twarz

akwarela, tusz, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
l. d.: Aberdam

cena wywoławcza: 1 900 zł

Rozpoczęte w 1913 r. studia w akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie 
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze sztafażu. 
Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries. Miał też 
kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie czy Krakowie. 
W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. L. Chwistka 
i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, tematy muzyczne. 
Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą ciemnych barw, niekiedy 
ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele wystaw indywidualnych, 
m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie. 
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148
Ewa Kuryluk 
(ur. 1946 Kraków)

Twarze, 1973 r.

akwaforta, papier, 22,2 × 17,5 cm 
(odcisk płyty), 39 × 29 cm 
w świetle passe-partout
u dołu ołówkiem: akwaforta, (?) d’artiste 
Ewa Kuryluk 1973

cena wywoławcza: 1 800 zł

Malarka, historyk sztuki, pisarka. W latach 1964-1970 roku ukończyła studia w ASP 
w Warszawie. Współtworzyła grupę „Śmietanka” oraz „O poprawę”. Studiowała również 
w Krakowie. W swojej artystycznej twórczości najczęściej sięga po motywy figuratywne. 
Kobiecym postaciom nadaje własne rysy.  Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, 
grafiką użytkową. Do kompozycji niekiedy również dodaje odręczne notatki, nazywając je 
rysopisami. Kuryluk jest autorką wielu książek i tekstów dotyczących kultury i historii sztuki. 
Zajmuje się również instalacją plastyczną, na polu której odniosła wiele międzynarodowych 
sukcesów.
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149
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Pokaz mocy, 1998 r. 

pastel, papier, 64 × 48 cm
sygn. i dat. p. d.: Stasys 98 
na odwrocie opis pracy 

cena wywoławcza: 9 500 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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150
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Wybór, 2000 r. 

pastel, papier, 64 × 48 cm 
sygn. i dat. p. d.: 2000/Stasys 
na odwrocie opis pracy

cena wywoławcza: 9 500 zł
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151
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Dorota

ołówek, papier, 21 × 30 cm
sygn. pośr. monogramen: FS
na odwrocie pieczątka: Z rysunków 
Franciszka Starowieyskiego

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty – Teresy Starowiey-
skiej.

cena wywoławcza: 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.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakte-
rystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 
r. artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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152
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków -1998 tamże)

Erotyk

olej, akwarela, tusz, papier, 19 × 14 cm
w świetle-passe-partout
sygnowany p. d.: K. Mik

Pochodzenie: 
Kolekcja Andrzeja Banacha

cena wywoławcza: 9 000 zł

Studiował w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. 
Po wojnie studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze 
w Krakowie. Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował 
w teatrze konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawią-
zywała do nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową 
atmosferą. W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, 
zaczarowanych zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.
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153
Henryk Stażewski 
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Trzy kompozycje, 1984 r.

serigrafia, papier, 14,5 × 13,5 cm 
(wymiar każdej pracy w świetle passe-
-partout)
każda praca sygn. i dat. p. d. ołówkiem: 
H.C.89/150 H Stażewski 1984

cena wywoławcza: 1 500 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi. 
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154
Wojciech Fangor 
(ur. 1922 Warszawa)

M5 1966/2001

serigrafia barwna, papier, 66 × 66 cm 
(odcisk płyty), 70,5 × 67,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. i opisany ołówkiem u dołu: 
M5 – 21/50/Fangor 1966/2001

cena wywoławcza: 10 000 zł

W latach 1940–1944 odbył prywatne studia u Tadeusza Pruszkowskiego i Felicjana 
Szczęsnego Kowarskiego. W 1946 roku otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie 
socrealizmu swoje obrazy tworzył w nurcie realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztan-
darowy obraz artysty „Matka Koreanka”, za który otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej 
Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 
był pedagogiem na Wydziale Grafiki na warszawskiej uczelni ASP. Fangor z Polski wyjechał 
w 1966 roku, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlin oraz do Stanów Zjednoczonych. 
Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą te z przedstawieniami okręgów, 
o rozmytych, mglistych krawędziach, odznaczających się wibrującą barwą. Te nawiązujące 
do nurtu op-artu przedstawienia artysta malował do końca lat 60-tych i należą do najbardziej 
pożądanych na rynku sztuki. Kompozycje optyczne, również z wykorzystaniem falistych 
linii, malował do połowy lat 70-tych, by w połowie tej dekady powrócić do malarstwa 
figuratywnego. W 1970 roku odbyła się wystawa indywidulana prac artysty w Muzeum 
Guggenheima w Nowym Jorku. 
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Rynek Główny 45
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

ABERDAM ALFRED  147 

ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XX W.)

Portret kobiety  103

ANISZEWSKI ZENON  109, 118

AXENTOWICZ TEODOR (?)  31

AXENTOWICZ TEODOR  7, 30 

BENEDYKTOWICZ JANUSZ  62, 63, 120 

BEREZOWSKA MAJA  77, 78, 79

BIELSKI-BOGDANOW MIKOŁAJ  9

BORYSOWSKI STANISŁAW  127, 128 

CHLEBOWSKI STANISŁAW  59, 60, 72 

COROT JEAN-BAPTISTE CAMILLE  25

CYBIS JAN  44, 53, 95 

CZAJKOWSKI STANISŁAW  32, 33, 34, 74

CZAPSKI JÓZEF  15, 93, 94

DUDA-GRACZ JERZY  137

EIDRIGEVICIUS STASYS  149, 150 

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  115

FABIJAŃSKI STANISŁAW  58

FAŁAT JULIAN  10, 23

FANGOR WOJCIECH  154

FEDKOWICZ JERZY  35, 36 

FILIPKIEWICZ STEFAN  24

FRYCZ KAROL  104

GIERAGA ANDRZEJ  144, 145, 146

GOTTLIEB LEOPOLD  13

GRABOWSKI STANISŁAW  114

GROTT TEODOR  73

GUMOWSKI JAN KANTY  48

HOFMAN WLASTIMIL  11

HOPPEN JERZY  87

HRYNKOWSKI JAN  101

KALINOWSKI E.  105

KAŁĘDKIEWICZ ZDZISŁAW  119

 

KAMIŃSKI J.K.  106 

KARPIŃSKI ALFONS  46, 99

KATZ EMMANUEL  20

KAZIKOWSKI TOMASZ  134

KLECZYŃSKI TADEUSZ  91

KOSIŃSKI KAJETAN  29

KOSSAK JULIUSZ  4 

KOSSAK KAROL  27, 28, 107

KOTLARCZYK JÓZEF  131, 132

KOTLARCZYK ZYGMUNT  133

KRYNICKI NIKIFOR  18, 89, 90

KURYLUK EWA  148

LESIECKA JADWIGA  135

MALARZ NIEOKREŚLONY (I połowa XX w.)

Łodzie  110

MALCZEWSKI JACEK  1, 6, 12

MANET EDUARD  26

MARKOWSKI EUGENIUSZ  136

MASŁOWSKI STANISŁAW  42

MATEJKO JAN  3

MEHOFFER JÓZEF  5, 70

MICHAŁOWSKI PIOTR  2

MIKULSKI KAZIMIERZ  152

MINOTTO A.  51

MOKWA MARIAN  40

MONDRAL KAROL  85

MROZIŃSKI JAN  100

NARĘBSKA-DĘBSKA BARBARA  86

NIESIOŁOWSKI TYMON  112, 113

NOWOTNOWA JANINA  97

ORSI  98

PANEK JERZY  143

PANKIEWICZ JÓZEF  8

PIOTR POTWOROWSKI TADEUSZ  121

 

POLICHT HENRYK  50

POPIEL ANDRZEJ  129

POPIEL TADEUSZ  80, 81, 82

POTRZEBOWSKI JERZY  117

PRONASZKO ZBIGNIEW  21, 22, 37

PRZYBYLIŃSKI BOGDAN  125, 126

RADNICKI ZYGMUNT  41

RAPACKI JÓZEF  88

RUBCZAK JAN  52

RUDZKA CYBISOWA HANNA  43

RUSIECKI LUDOMIR  83

SAMOKISZCZ NICOLAI  108

SERAFIN WŁADYSŁAW  55, 56

STAJUDA JERZY ADAM  138, 139, 140, 141

STAROWIEYSKI FRANCISZEK  151

STAŻEWSKI HENRYK  153

STOBIECKI KAROL  84

STROOBANT FRANÇOIS  67, 68, 69

STRYJEC RYSZARD  142

STRYJEŃSKA ZOFIA  75, 76

SUCHANEK ANTONI  49, 66, 96, 111

TARANCZEWSKI WACŁAW  122

TEISSEYRE STANISŁAW  123, 124

TUREK FRANCISZEK  57

UNIECHOWSKI ANTONI  64, 65

UZIEMBŁO HENRYK  61

WASILKOWSKI EUSTACHY  102

WEISS WOJCIECH  45, 47, 54

WIERCIAK ZYGMUNT  92

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  19

WOJNARSKI JAN  38, 39 

WYCZÓŁKOWSKI LEON  71

ZAK EUGENIUSZ  14, 16, 17 

ŻURAWSKI WŁADYSŁAW  116, 130





N A J B L I Ż S Z E   W Y D A R Z E N I A

52 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI
24 lipca (piątek) 2015, Kraków 

PEJZAŻ HORYZONTALNY  
ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

Wystawa połączona ze sprzedażą
9–30 lipca 2015, Sopot Modern

AUKCJA VARIA (7) 
8 sierpnia (sobota) 2015, Gdańsk 

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
15 sierpnia (sobota) 2015, Sopot
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