
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 
15�SIERPNIA�2015

lat 25 lat 25 lat 25 lat 25

lat 25lat 25

lat 25 lat 25

lat 25 lat 25

latlat

latlat 25 25

 25 25

latlat 25 25

CMYK

CENA: 20 zł (z 23% VAT) | ISBN 978-83-64192-73-9



Fragment�obrazu�Alfonsa�Karpińskiego�(1875–1961)��
Bukiet kwiatów rumianu żółtego,�1921�r.,�poz.�6



lat 25 lat 25 lat 25 lat 25

lat 25lat 25

lat 25 lat 25

lat 25 lat 25

latlat

latlat 25 25

 25 25

latlat 25 25

CMYK

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
15 SIERPNIA (SOBOTA) 2015, GODZ. 16.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Galeria Sztuki Dawnej, Sopot, Boh. Monte Cassino 43

tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58
e-mail: sopot@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 sierpnia 2015 r. w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
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1
Tadeusz Popiel 
(1863 Szczecin – 1913 Kraków)

Pejzaż

olej, płótno dublowane, 65 × 97 cm
sygn. l. d.: T.Popiel

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 28 000 – 33 000 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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2
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Osiek

akwarela, papier, 44,5 × 68 cm
sygn. p. d.: jFałat/Osiek

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 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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3
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Mniszka, 1921 r.

pastel, tektura, 60 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. g.: JMenkes /921.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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4
Stanisław Wyspiański 
(1869 Kraków – 1907 tamże)

Drzewa (rysunek dwustronny)

ołówek, 34 × 21 cm
opisany u dołu: rys. Wyspiański (na 
rysunkach z pługami)
na odwrocie rysunki radeł wiejskich
po prawej napis: JERZY PANEK KUPIŁ 
OD ADAMA CHMURSKIEGO, WNUKA 
ARTYSTY,  SPIS 11. I .2001 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja malarza Jerzego Panka.

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 26 000 – 40 000 zł 

Malarz, grafik, architekt, poeta i dramaturg młodopolski. Naukę rozpoczął jako wolny 
słuchacz w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W latach 1887–89 studiował u F. Cynka, 
I. Jabłońskiego i J. Matejki. Już wówczas współpracował z Matejką nad polichromią w ko-
ściele Najświętszej Marii Panny w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu w Académie 
Colarossi w atelier G. Courtois. W latach 1887-90 i 1896-97 studiował również na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – historię, historię sztuki i literatury. 
Był współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, kierownikiem artystycznym 
pisma „Życie”. Od roku 1902 prowadził katedrę malarstwa dekoracyjnego i kościelnego 
w ASP; w 1906 r. został profesorem. Twórczość Wyspiańskiego obejmuje różne dziedziny 
sztuki. Wiele z jego projektów artystycznych nie doczekało się realizacji. Malował portrety 
i pejzaże, najczęściej posługując się techniką pastelową; zajmował się projektowaniem 
malowideł ściennych i witraży, mebli, kostiumów teatralnych i scenografii. Cecha wyróżniająca 
polichromie i witraże Wyspiańskiego  to dekoracyjność połączona z dramaturgiczną ekspresją. 
W technice pastelowej posługiwał się mocną, secesyjnie splątaną linią i konturem, który 
wypełniał szkicowymi plamami intensywnego koloru.
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5
Zdzisław Jasiński
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Rabusie, 1906 r.

olej, płótno, 139 × 101 cm
sygn. i dat. l. d.: ZD. JASIŃSKI. 1906
na krośnie nalepka z wystawy w 1916 r. 
w TZSP w Warszawie z tytułem pracy, 
techniką i datą nadesłania (5 XII 1916)

Wystawiany:
1916 Warszawa, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych 
1934 Warszawa, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Wystawa pośmiertna 
Zdzisława Jasińskiego (1863 – 1932), 
21.04.1934 – 24.05.1934 r.

Reprodukowany:
Kędzierski A., Zdzisław Jasiński 
1863–1932, Warszawa, Zakłady Graficz-
ne B. Wierzbicki i S-ka, 1934, s. 17

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę 
dekoratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej 
dawał mu pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie 
u profesorów Leopolda Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. 
W Monachium przebywał od 1885 r., gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. 
W 1893 r. powrócił do Warszawy. Jego prace to także monumentalne malarstwo dekoracyjne, 
m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie w katedrze we Włocławku i kolegiacie 
w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę rodzajową, a także malarstwo 
symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył podróż do Italii. 
W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 roku osiadł 
w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.
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6
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Bukiet kwiatów rumianu żółtego, 
1921 r.

olej, płyta, 78,5 × 60 cm
sygn. i dat. l. g.: a. karpiński. 921. VII
na odwrocie nalepka z napisem: 
a.karpiński/Bukiet kwiatów

Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. 
Odczuwa ich miękkość, kruchość ich 
łodyg, delikatność płatków i niemal ich woń 
(A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] Sztuki 
piękne, 1927/28, nr 7, Kraków 1928). 

Artysta potrafił tchnąć życie w martwe, 
nieistotne szczegóły codziennego życia, na 
pozór nic, a tymczasem wszystko razem 
tworzy śliczną harmonię (...) jest to cechą 
Karpińskiego, że umie z takich np. obojęt-
nych nieraz okruchów wydobyć nowe, ciche 
życie (F. Klein, Sylwetki artystyczne. Alfons 
Karpiński, Tęcza, z.17, Kraków 1928)

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. 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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7
Mela Muter 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret rybaka

olej, płótno, 64 × 46 cm
sygn. p. g.: Muter (częściowo zatarta)

Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwin-
tesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś 
bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym 
momencie zdrady wewnętrznej przed innym 
człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona 
wielką umiejętnością wnikania w życie 
ludzkie, umiejętnością oddawania bardzo 
mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku 
portretowanym w wyrazie twarzy, w układzie 
ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania 
tej prawdy w formie bardzo bezwzględnej.
Portrety Meli Muter są często dla portreto-
wanego jak gdyby odsłonięciem przed kimś 
innym własnego charakteru. Bezwzględność 
prawdy dojrzanej przez malarkę przeraża 
go. Zdaje mu się, że jest „zbrzydzony”. 
Godzi go z portretem niezawodne podo-
bieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, 
faktura zdobyta latami ciężkiej pracy. 
Mocno zbudowane rysunkiem, kładzione 
silnymi, chropowatymi płaszczyznami farby 
w kolorze najczęściej niebieskim, opartym 
o żółte tony akcesoriów, pomyślane jako 
kompozycja barw i płaszczyzn, portrety te 
są dzisiaj arcydziełami sztuki malarskiej. 
(M.Sterling, Z paryskich pracowni. August 
Zamoyski – Mela Muter, „Głos Prawdy”, 
1929, nr 6, s. 3.)

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 95 000 – 125 000 zł

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury.
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8
Roman Bratkowski 
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Capri, 1935 r.

olej, płótno, 48,5 × 69 cm
sygn. i dat. p. d.: R.Bratkowski. Capri 
1935

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

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym 
ruchem fal.



11AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

9
Feliks Michał Wygrzywalski 
(1875 Przemyśl – 1944 okolice 
Rzeszowa)

Wśród fal, 1937 r.

olej, płótno, 57 × 76 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: F.M. Wygrzywalski 
senior./1937.

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 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 zrytmizo-
wanych 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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10
Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Kobieta w białej sukni, ok. 1925 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
46 × 38 cm
sygn. p. d.: Mane Katz

cena wywoławcza: 19  000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 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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11
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Rudowłosa

sangwina, gwasz, kredka, tektura, ołówek, 
karton, 43,5 × 38 cm
sygn. p. d.: Eug. Zak
Na odwrocie stempel częstochowskiego 
składu materiałów malarskich.

Pochodzenie: 
Kolekcja Józefa Wolfingera

cena wywoławcza: 165 000 zł
estymacja: 220 000 – 300 000 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 zrytmizo-
wanych 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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12
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: Kisling 1951
na krośnie nalepki: z  Galerii  Drouant-
-David w  Paryżu,  Musée du Petit Palais 
z Genewy,  maszynopis: DON D’ARTHUR 
RUBINSTEIN  1984 , M.KISLING 
z numerem: 76, okrągła: H.GERFAUD(…)
Paris,  INTERNATIONAL ART TRANS-
PORT (…) PARIS oraz maszynopis 
z tytułem pracy i wymiarami

Pochodzenie:
– Galeria Drouant-David, Paryż
– Kolekcja Arthur Rubinstein, Los Angeles
– Musée du Petit Palais, Genewa
– Kolekcja prywatna, Francja
– Kolekcja prywatna, Polska

Wystawiany:
Kisling. Ibaraki, Muzeum d’art Moderne,  
1.01–1.06.2007, 
Yokohama, Sogo Museum 26.06–
8.08.2007
Kitakyushu Municipal Museum,  
1.09–8.10.2007
Fuchu, Fuchu City Art Museum of Art, 
13.10–18.10.2007
Nagoya, Matsuzukaya Museum   
23.10–24.12.2007

Reprodukowany:
Jean Kisling, Henri Troyat, Wyd. Jean 
Kisling, Tom 2, 1982, nr  XXIV, str. 254.
Millon & Associes – Matsart, Paris & 
Jerusalem, International Fine Art Summer 
Auction, 2011, poz. 120

cena wywoławcza: 350 000 zł
estymacja: 430 000 – 500 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris. 
W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
Józefa Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową Pankiewicza wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał 
w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki 
artystycznej bohemy, gdzie został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela Leopolda 
Gottlieba oraz marszanda Leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona artystycznej 
bohemy paryskiej, do której zaliczali się: Pablo Picasso, Juan Gris, George Braque, Guillame 
Apollinaire, Henryk Hayden, Roman Kramsztyk, Tadeusz Makowski, Eugeniusz Zak, Mela 
Muter czy  Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Kisling, zwany 
przez współczesnych „księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację jak np. 
pojedynkiem na pistolety i szpady z Leopoldem Gottliebem (w 1914 r. w Lasku Bulońskim, 
sekundantem Kislinga był Diego de Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy 
towarzyskie i finansowe. Do jego pracowni zachodził Jean Cocteau, Ernest Hemingway, 
Henry Miller i Charlie Chaplin. Jego modelką była słynna Kiki de Montparnasse, która była 
postacią barwną i muzą wszystkich członków bohemy w owych czasach.
 Po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. Ranny podczas 
bitwy pod Clarency, wrócił na Montparnasse, by dalej tworzyć. Wraz z Picassem, Matisse’em 
i Modiglianim wziął udział w głośnej wystawie w galerii „Lyre et Palette” w 1916 r., która 
potwierdziła jego artystyczną sławę. Jeździł często do Prowansji, gdzie około 1920 roku 
kupił dom w Sanary-sur-Mer (obecnie przy bulwarze Kislinga). W 1922 roku otrzymał 
obywatelstwo francuskie za zasługi wojenne, zaś w 1933 – Legię Honorową. Po wybuchu 
II wojny światowej został oskarżony o postawę antyfaszystowską i  ścigany przez gestapo,  
musiał uciekać do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie wrócił do Francji, gdzie dzielił czas 
między Sanary-sur-Mer a Paryż. Po jego śmierci powstało Towarzystwo Przyjaciół Kislinga. 
 Malarstwo Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się portrety oraz akty o surrealistycznych formach. Zadebiutował w 1912 roku na 
Salonie Jesiennym, odtąd regularnie wystawiał w innych paryskich Salonach. Miał wiele 
wystaw indywidualnych w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał 
swoje prace w ramach weneckiego Biennale, m.in. z Alicją Halicką, Józefem Menkesem, 
Melą Muter. 
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13
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Portret kobiety, 1931 r.

olej, tektura; 67 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: Hayden/1931

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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14
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż

olej, płyta, 45 × 53 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: Hayden

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja:  27 000 – 32 000 zł
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15
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Widok Zamku Lubomirskich 
w Wiśniczu

olej, płótno, 96 × 113 cm
sygn. l. d.: St. Kamocki

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 95 000 – 100 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego. 
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16
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Zaduma (Mieczysław  
Gąsecki w oknie dworu 
w Lutosławicach), 1923 r.

olej, płótno, 32 × 56,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J Malczewski/1923

cena wywoławcza: 75 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 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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17
Leopold Pilichowski 
(1869 Piła – 1933 Londyn)

Święto Jom Kippur (Dzień 
Pojednania), 1906

olej, płótno, 44 × 58 cm
sygn. i dat. p. d.: Leop. Pilichowski/Łódź 
1906
na odwrocie nalepka z Gemeentemuseum 
w Hadze (1922 r.)

Wystawiany:
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist’s, Galeria Antyków i Sztuki Współ-
czenej, Berlin, 1907
Gemeente Museum, Haga (depozyt 
z 1922 r.)
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist’s, Berlin, 1907, Muzeum Sztuki, Tel 
Aviv, 16 czerwca –29 października 2009

Reprodukowany: 
Fragmented Mirror, Exhibition of Jewish 
Artist’s, Berlin, 1907, katalog wystawy, 
(oprac. kurator wystawy: Ida Batsheva  
Goldman), Muzeum Sztuki, Tel Aviv, 
16 czerwca – 29 października, 2009, 
poz. 118, str. 63

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 350 000 – 400 000 zł

Malarz pochodzenia żydowskiego. Karierę artystyczną wybrał wbrew woli rodziców. Pierwsze 
lekcje rysunku pobierał u malarza Samuela Hirszenberga. W 1886 roku rozpoczął naukę 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie naukę uzupełniał kolejno 
w Monachium (1887–1888) w pracowniach Otto Seitza i Simona Hollósyego oraz w Paryżu 
(1889–1890) w Académie Julian pod kierunkiem Beniamina Constanta i Fernanda Cormona. 
Po powrocie z Paryża zamieszkał w Łodzi, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym 
miasta. W 1905 roku powrócił do francuskiej stolicy, następnie wyjechał do Normandii. Po 
zakończeniu I wojny światowej wyjechał do Londynu, gdzie pozostał do śmierci. Twórczość 
Pilichowskiego była utrzymana w nurcie realistycznym. Artysta swoje kompozycje budował 
stonowaną paletą barw, z dominacją brunatnych brązów, zieleni, szarości. Przeważającym 
motywem w twórczości Pilichowskiego są sceny przedstawiające żydowskie obyczaje, kulturę, 
życie codzienne Żydów. Malował również portrety znanych osobistości, które stanowią 
znaczną część twórczości artysty. Swoje dzieła artysta prezentował na licznych wystawach 
w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lwowie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie. Obrazy 
Pilichowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Nowym Jorku
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18
Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Martwa natura z dzbanem 
i koszykiem owoców, 1928 r.

olej, płótno, 97 × 79 cm
sygn. i dat. p. g.: Mane- Katz/28

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 200 000 – 220 000 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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19
Leopold Pilichowski 
(1869 Piła – 1933 Londyn)

Żydzi podczas Święta Namiotów 
(Sukot)

olej, płótno, 64 × 80 cm
sygn. l. d.: L. Pilichowski

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Malarz pochodzenia żydowskiego. Karierę artystyczną wybrał wbrew woli rodziców. Pierwsze 
lekcje rysunku pobierał u malarza Samuela Hirszenberga. W 1886 roku rozpoczął naukę 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. Następnie naukę uzupełniał kolejno 
w Monachium (1887–1888) w pracowniach Otto Seitza i Simona Hollósyego oraz w Paryżu 
(1889–1890) w Académie Julian pod kierunkiem Beniamina Constanta i Fernanda Cormona. 
Po powrocie z Paryża zamieszkał w Łodzi, gdzie brał czynny udział w życiu artystycznym 
miasta. W 1905 roku powrócił do francuskiej stolicy, następnie wyjechał do Normandii. Po 
zakończeniu I wojny światowej wyjechał do Londynu, gdzie pozostał do śmierci. Twórczość 
Pilichowskiego była utrzymana w nurcie realistycznym. Artysta swoje kompozycje budował 
stonowaną paletą barw, z dominacją brunatnych brązów, zieleni, szarości. Przeważającym 
motywem w twórczości Pilichowskiego są sceny przedstawiające żydowskie obyczaje, kulturę, 
życie codzienne Żydów. Malował również portrety znanych osobistości, które stanowią 
znaczną część twórczości artysty. Swoje dzieła artysta prezentował na licznych wystawach 
w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lwowie, Jerozolimie, Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie. Obrazy 
Pilichowskiego znajdują się w zbiorach muzealnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Nowym Jorku.
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20
Witold Piwnicki
(1850 lub 1851 Gulbiny k. Włocławka – 
1932 Mosina)

Oręż, 1889 r.

olej, płótno naklejone na tekturę
23,5 × 19 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Witold Piwnicki/89 r.
na odwrocie nalepka galerii L.Kwaśnika 
z Poznania na Al.Marcinkowskiego 19

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w wieku 17 lat w Akademii w Monachium pod kierunkiem Alexan-
dra Wagnera. W tym czasie przyjaźnił się z Maksymilianem Gierymskim, znał również Juliusza 
Kossaka. W 1871 roku otrzymał medal za olejną pracę Pracownia alchemika. Piwnicki swoje 
studia uzupełniał jeszcze w Rzymie w pracowni Francesco Coghettiego oraz prawdopodobnie 
u Jana Matejki w Krakowie. Przynależał do zarządu krakowskiego Koła Artystyczno-Literac-
kiego. Swoje prace prezentował w TPSP w Krakowie i w Warszawie, Poznaniu, Wiedniu, 
Dreźnie i Monachium. Piwnicki w swojej malarskiej twórczości artysta sięgał po motywy 
batalistyczne. Najsłynniejsze dzieło właśnie o tej tematyce to Bitwa pod Cecorą, którą 
ofiarował Muzeum Narodowemu w Krakowie w 1883 roku. Poza tym, Piwnicki malował 
sceny rodzajowe o tematyce historycznej i romantycznej. Zachwycające w jego dziełach 
jest niezwykle realistyczne oddanie szczegółów przedstawień. Artysta był postrzegany jako 
jeden z najznamienitszych malarzy koni. W tych przedstawieniach oddawał niezwykłe piękno 
i wyjątkowość tych szlachetnych zwierząt.
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21
Ludwik Gędłek 
(1847 Kraków –1904 Wiedeń)

Patrol

olej, deska, 15,5 × 21 cm
sygn. p. d.: L. Gędłek. Wien
na odwrocie opis obrazu nalepka w języku 
niemieckim

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

W latach 1861–72 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza. Od 1872 r. kształcił się w akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa 
i C. Wurzingera. Studia kontynuował do 1877 roku. Już w 1863 r. debiutował na wystawie 
w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał wielokrotnie. Na stałe mieszkał w Wiedniu, 
skąd nadsyłał obrazy na wystawy do TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie 
oraz do Drezna. Malował pejzaże, głównie podkrakowskie, sceny rodzajowe i batalistyczne 
z częstym motywem koni. Obecnie jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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22
M. Loebell 
(XIX/XX w.)

Cesarz Franciszek Józef, 1908 r.

olej płótno, 125 × 71,5 cm
sygn. i dat. p. d.: M.Loebell 08

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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23
Franciszek Kostrzewski 
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Waza czy kobieta? 1894 r.

olej, płótno, 39 × 60 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: F.K.94

Prezentowany obraz jest ironicznym na-
wiązaniem do dzieła Henryka Siemiradz-
kiego Wazon czy kobieta (dziewczyna) 
z 1878 roku.

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 75 000 – 80 000 zł

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza 
życia rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem arty-
stycznym. Studiował w latach 1844–1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Nauki 
pobierał w pracowniach Ch. Breslauera, R. Hadziewicza, A. Kokulara oraz J. F. Piwarskiego. 
W roku 1856 podróżował do Drezna, Wiednia, Berlina, Brukseli oraz Paryża. W tym czasie 
zapoznał się z twórczością dawnych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. 
W tym czasie miał styczność z malarstwem dawnych mistrzów holenderskich z XVII w. oraz 
barbizończyków, które wzbudziło w nim szczególne zainteresowanie. Kostrzewski w swoich 
pracach dużo miejsca poświęcił scenom rodzajowym, najczęściej usytuowanych w rozległych 
pejzażach. W tych kompozycjach artysta często ujmował motywy polnych dróg, zabudowy wsi, 
drzew oraz kapliczek. Artysta używał ciepłej gamy barw, z przewagą brązów, zieleni. Głównie 
pracował w technice oleju oraz akwareli. Był również autorem tysięcy ilustracji i rysunków, 
często o charakterze satyrycznym, które reprodukowano w m.in. „Tygodniku Ilustrowanym”, 
„Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano w Krakowie, Lwowie, Łodzi, 
Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.
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24
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa 
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

W salonie

olej, sklejka, 25 × 39 cm
sygn. p. d.: Zofia Albinowska

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

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie 
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz 
w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała 
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do 
Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich 
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak 
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe 
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy 
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje. 
Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja 
tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.



25
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przy oknie

olej, płyta, 30,5 × 34,5 cm
sygn. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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26
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Krakow)

Portret chłopca, 1953 r.

olej, płótno, 100 × 85 cm
sygn. l. d.: Z.Pronaszko
na odwrocie datowanie: IX.1953

Sportretowany chłopiec to synek 
Karola Zolicha, przyjaciela i mecenasa 
krakowskich malarzy

Pochodzenie:
Kolekcja Karola Zolicha. 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 23 000 – 28 000 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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27
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k.Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret Wincentego 
Wodzinowskiego juniora – syna 
artysty, 1905 r.

olej, tektura, 69 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: WWodzinowski/905
na ramie nalepka z Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie z 1905 roku 
z nr 1425, nazwiskiem autora i miejscem 
zamieszkania: Swoszowice

na odwrocie odręczny napis córki artysty 
(długopisem): Poświadczam iż obraz 
niniejszy/jest pracą mego ojca Wincentego 
Wodzinowskiego/Przechodzi na własność 
p.Wincentego/Miodońskiego z Żywca/Win-
centyna Wodzinowska-/Stopkowa/Kraków 
Józefa 44 m 3/30.V.73 

Wicuś (Wincenty Wodzinowski junior) był 
pierworodnym synem artysty, w niedługim 
czasie po namalowaniu tego obrazu został 
postrzelony śmiertelnie podczas zabawy 
przez swojego kuzyna. Jak wspominała 
córka: „W domu była strzelba, chłopcom 
jednak nie wolno było jej tykać. Kuzyn swa-
wolnie wyniósł broń do ogrodu”. Wincentyna 
Wodzinowska-Stopkowa, Portret artysty 
z żoną w tle, Kraków 1989 r, s. 93

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 48 000 – 55 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem WWodzinowski/905 
ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla 
żywiołowy charakter przedstawienia.
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28
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zima

olej, płótno, 51 × 61,5 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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29
Roman Bratkowski 
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Zima, około 1910 r.

olej, płótno, 40 × 81 cm
sygn. p. d.: Bratkowski

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894 – 1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym 
ruchem fal.
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30
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Powrót spod Moskwy, 1945 r.

olej, płyta, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1945
na odwrocie napis: Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak oraz 
okrągła pieczęć Jerzego Kossaka

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Władysław Chmieliński 
(Stachowicz) 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Zaprzęg

olej, płótno, 51 × 70 cm
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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32
Tadeusz Cieślewski (ojciec) 
(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Kolumna Zygmunta w Warszawie

akwarela, ołówek, papier, 25 × 36 cm
sygn. p. d.: T.Cieślewski

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

Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. Następnie 
w latach 1895–1896 przebywał w Paryżu, gdzie studiował w Académie Vitti oraz u E. Aman-
-Jeana i R. Collina. Krótko studiował w Akademii w Rzymie. Mieszkał w Warszawie, gdzie 
aktywnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. W 1898 roku otrzymał srebrny 
medal za serię pocztówek z widokami Warszawy. Od 1906 był członkiem TZSP. Członek 
i współzałożyciel stowarzyszenia Sztuka i Rzemiosło; przynależał również do grupy Pro 
Arte. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, przede wszystkim tych warszawskich. 
Większość prac artysty została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. Przeważającym 
motywem w twórczości Cieślewskiego jest architektura Warszawy. Poza tym artysta sięgał 
po przedstawienia pejzaży, martwych natur; niekiedy malował również sceny figuralne 
i portrety. Najczęściej tworzył w technice akwareli.



37AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

33
Władysław Chmieliński 
(Stachowicz) 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Plac Zamkowy w Warszawie

olej, płótno, 25 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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34
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Zagroda

olej, płótno, 67 × 100 cm
sygn. p.d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 65 000 – 70 000 zł

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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35
Eugeniusz Wrzeszcz 
(1851–1917)

Malwy

olej, płótno, 45 × 67 cm
sygn. l.d.: E. Wrzeszcz

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

Absolwent Szkoły Rysunkowej w Kijowie. Kształcił się ponadto w Petersburgu i Monachium. 
Związany z Kijowem, gdzie wystawiał swoje prace. Malował przede wszystkim pejzaże, 
ukazujące piękno ukraińskiej wsi czy Wybrzeża Krymskiego.
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36
Michalina Krzyżanowska 
(1883 (lub 1889) Warszawa – 
1962 tamże)

Pejzaż (obraz dwustronny)

olej, tektura, 19 × 25 cm
sygn. p.d.: Michalina Krzyżanowska
na odwrocie namalowane wnętrze pokoju

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

Na początku nauki malarstwa pobierała u Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1904–1911 
artystka odbyła studia malarskie w SSP w Warszawie w pracowni przyszłego męża – Konrada 
Krzyżanowskiego. Wraz z mężem w 1906 roku wyjechała do Włoch. Studia artystyczne uzu-
pełniała w Paryżu. Była członkinią Ars Feminae, Koła Marynistów Polski i ZZPAP, a po 1945 
przynależała do grupy Zachęta. Krzyżanowska malowała jedynie w technice oleju. Z dużym 
zamiłowaniem przedstawiała wnętrza oraz zabudowania architektoniczne, martwe natury, 
znacznie rzadziej portrety. Jednak głównym tematem w twórczości artystki stał się pejzaż. 
Krzyżanowska swoje kompozycje budowała nasyconą paletą barw, zbudowaną głównie na 
palecie brunatnych, ciemnozielonych kolorów. Artystka czynny udział w wystawach zaczęła 
brać dopiero po śmierci męża.
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37
Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Odpoczynek

olej, płyta, 50 × 68,5 cm
sygn. p.d.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.
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38
Zefiryn Ćwikliński 
(1871 Lwów – 1930 Zakopane)

Pejzaż zakopiański, 1932 r.

olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. i dat. p.d.: Z.Ćwikliński/1932
na odwrocie nalepka z Salonu Sztuki 
Zygfryda Reizesa we Lwowie z tytułem 
pracy

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

W latach 1887–1889 studiował w krakowskiej SSP w pracowniach F. Cynka i W. Łuszcz-
kiewicza. Naukę kontynuował w Wiedniu u malarza scen historycznych, Ch. Griepenkerla. 
Na przełomie lat 1898/99 przebywał we Włoszech i w Dalmacji. Ostatecznie, w 1908 
roku, zamieszkał w Zakopanem, oddając się malowaniu tatrzańskich pejzaży. Wystawiał 
m.in. w krakowskim i lwowskim TPSP. Należał do TZSP, gdzie w 1931 r. odbyła się jego 
pośmiertna wystawa.
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39
Stanisław Paciorek 
(1889 Ładczyce na Wołyniu – 
1952 Kraków)

Koza, 1949 r.

olej, płyta, 51 × 82 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: St.Paciorek/Brzesko.949
na odwrocie nalepka z ZZPAP z Krakowa 
z tytułem pracy oraz napis: Brzesko/
St.Paciorek.949

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

W 1908 roku wstąpił do krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem J. Malczewskiego, 
J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Dębickiego oraz K. Laszczki. Należał do ugrupowania 
artystycznego „Krąg” oraz ZPAP. Prace swoje wielokrotnie prezentował w krakowskim TPSP, 
a także w jego lwowskim oddziale. Poza tym prace wystawiał w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Łodzi w 1928 roku oraz w Institute of Art w Detroit w 1945 r. Artysta uprawiał przede 
wszystkim malarstwo pejzażowe, niejednokrotnie ukazując krajobraz tatrzański. Nie brak 
też w jego dorobku widoków Krakowa, ukazujących m.in. zabytkowe budowle. Wykonywał 
również portrety.
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40
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Chata

olej, tektura, 31,5 × 64 cm
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 27 000 zł

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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41
Roman Antoni Breitenwald 
(1911 Piotrków Trybunalski – 1985)

Na drodze

olej, płótno, 75 × 100 cm
sygn. p.d.: R.Breitenwald

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu. Następnie, 
w latach 1932–1937, uczył się w krakowskiej ASP w pracowniach Józefa Mehoffera, 
Władysława Jarockiego, Stanisława Kamockiego i Teodora Axentowicza. W 1937 roku 
przeniósł się do warszawskiej ASP. Przynależał do grupy artystycznej Pro Arte. Malował 
kompozycje o tematyce batalistycznej, pejzaże, oraz scenki rodzajowe przedstawiające 
kuligi, polowania. Niemalże na wszystkich przedstawieniach pojawia się motyw konia. 
Artysta głównie pracował w technice oleju. Prace Breitenwalda wystawiane były w m.in. 
Krakowie, Wrocławiu, Warszawie.
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42
Juliusz Słabiak 
(1917 Sosnowiec – 1973 Kraków)

Góralskie wesele, lata 1930–40

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: Juliusz Słabiak

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Malarz krakowski. Nauki malarstwa pobierał u Wojciecha Kossaka. Najczęściej tworzył 
w technice oleju, czasem też akwareli. W swej twórczości malował przede wszystkim urokliwe 
scenki rodzajowe rozgrywające się w podkrakowskich wsiach.
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43
Leszek Piasecki 
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Polowanie

olej, płótno, 61 × 91 cm
sygn. p.d.: Leszek Piasecki

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarstwa uczył się we Lwowie w Szkole Przemysłu Artystycznego. Prywatne lekcje rysunku 
pobierał u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. W okresie 
1946–52 studiował w krakowskiej Akademii, pod kierunkiem takich artystów jak: Fryderyk 
Pautsch, Ignacy Pieńkowski, Jerzy Fedkowicz. Wiele nauczył się w pracowni Jerzego Kossaka, 
z którym też łączyła go serdeczna przyjaźń. Współpracował z tygodnikiem Panorama. Był 
również konserwatorem obrazów. W 1974 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zamieszkał na 
stałe. Związany ze Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha“, której był prezesem w latach 
1985–86. Swoje prace prezentował w Krakowie, Warszawie, Wiedniu, Moskwie.
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44
Jerzy Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Przy kościele, 1968 r.

olej, płótno, 63,5 × 73,5 cm
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Potrzebowski/1968

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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 wy-
stawach. W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyła się 
wielka monograficzna wystawa prac artysty
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45
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zima

olej, płyta, 33 × 48 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 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.



50 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

46
Adam Bunsch 
(1896 Kraków – 1969 tamże)

Cerkiew w Bucnowie, 1922 r.

olej, płótno, 56 × 41 cm
sygn. i dat. l. d.: Adam Bunsch 1922
na odwrocie nalepka z Wystawy obrazów 
malarzy polskich XX-lecie międzywojenne-
go w Bielsku-Białej, Zamek,  
17 III – 1 IX 1963 r.

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

Odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany 
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie lat 
50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki w technice 
akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, przedstawieniami zwierząt 
i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże dla wielu kościołów w Polsce. Uprawiał drzeworyt barwny, 
inspirowany sztuką japońską.
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47
Antoni Gramatyka 
(1841 Kalwaria Zebrzydowska – 
1922 Kraków)

Tatry

olej, płótno, 66 × 129 cm
sygn. p.d.: A.Gramatyka

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją 
prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie. 
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także 
sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca 
uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach 
odczuwana jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje 
kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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48
Jan Hrynkowski 
(1891 Żelechów k. Lwowa – 1971 
Kraków)

Pejzaż z Rabki – Zaryte, 1954 r.

olej, tektura, 27 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: j hrynkowski/954
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie 
z tytułem „Zaryte” oraz dedykacja autorska 
z 1955 r.: Kochanemu przyjacielowi/
Koledze/Rudziowi Zb? wskiemu/w dniu 
Imienin/Janik./Kraków Krzeszów 955

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dę-
bickiego, 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 malowaniem pejzaży. 
Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. 
Hrynkowski uczestniczył w wielu wystawach 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.
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49
Mieczysław Lurczyński 
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Pejzaż

olej, tektura, 26,5 × 34,5 cm
sygn. p. d.: LURCZYŃSKI

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Kształcił się w warszawskiej akademii. Po wojnie, w której aktywnie uczestniczył jako żołnierz 
Armii Krajowej, emigrował do Francji. Wiele podróżował, malując pejzaże, architekturę 
odwiedzanych krajów, m.in. Włoch, Hiszpanii, Maroka czy Algierii. Przedstawiał także ulice 
francuskich miast z ich zabytkami i toczącym się na nich życiem, ponadto martwe natury 
z kwiatami. Poza malarstwem zajmował się również twórczością pisarską, publikując m.in. 
dramaty i tomiki poezji. Stosował pogodną kolorystykę, nie stroniąc od silnych kontrastów, 
niejednokrotnie plamę barwną ujmował ciemnym konturem.
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50
Jan Stanisławski 
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż (obraz dwustronny)

ołówek, akwarela, papier, 9 x 6 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: JS 
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
Stanisława Dąbrowskiego z 1960 roku 
oraz K.Buczkowskiego z 1964 roku.

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 15 000 – 19 000 zł 

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, 
a następnie zaczął uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Ger-
sona. Naukę kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885-1888 w pra-
cowni E. A . Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. 
Wiele podróżował, odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, 
Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 w Berlinie współpracował wraz 
z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy Przejście przez 
Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, gdzie prowadził zajęcia z malarstwa krajobrazowego. 
Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej szkoły pejzażu, 
słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał 
także w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami 
byli m. in.: J. Bukowski, A. Karpiński,T. Makowski, S. Filipkiewicz, 
S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany z życiem artystycznym 
Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. 
Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegóło-
wych studiach z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił 
się w stronę impresjonizmu, zaczął eksperymentować ze światłem 
w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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51
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Pejzaż z południa Francji, 1935 r.

akwarela, papier, 27 × 42 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: Pankiewicz/1935

cena wywoławcza: 43 000 zł
estymacja: 53 000 – 57 000 zł

Malarz i grafik, uważany za jednego z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, 
działających na przełomie XIX i XX 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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52
Czesław Rzepiński 
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Martwa natura w altanie, 
po 1950 r.

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p.d.: Rzepiński

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 22 000 – 24 000 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan Kowar-
skiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do grupy 
„Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem. 
Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył kompozycje budowane 
mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste 
efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował 
się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury 
i portrety.
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53
Stefan Kociołek (Orwicz) 
(1902 Kraków – 1942 tamże)

Owoce pigwy (vobraz dwustronny)

olej, płyta, 32,5 × 40 cm
sygn. p.d.: Kociołek
na odwrocie olejny szkic przedstawiający 
bukiet kwiatów w wazonie

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Malarz oraz grafik. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. Swe nauki 
pobierał u takich artystów jak: Wojciech Weiss, Fryderyk Pautsch czy Jan Wojnarski. Brał 
udział między innymi w wystawach w Częstochowie w 1928 roku oraz w Kopenhadze na 
wystawie TOSSPO. Wraz z krakowską Grupą Dziesięciu, do której należał, wystawiał kolejno 
w latach: 1934, 1936 oraz 1939. Głównie posługiwał się techniką olejną, temperą oraz 
akwarelą. Tematami jego prac były pejzaże, martwe natury, studia portretowe oraz kobiece 
akty charakteryzujące się subtelną barwą podkreślające kobiece kształty.
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54
Zygmunt Waliszewski 
(1897 Petersburg – 1936 Kraków)

Krakowski zaułek

olej, tektura, 50 × 63,5 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: Z. Waliszewski

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 65 000 zł

Malarz związany z nurtem kolorystycznym. Malarstwa uczył się w Szkole Sztuk Pięknych 
w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Już w wieku 11 lat prezentował swoje prace na wystawie „Cudowne 
dziecko”. Podczas I wojny światowej walczył w szeregach armii rosyjskiej W 1921 roku 
rozpoczął studia w ASP w Krakowie w pracowni Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza, 
u którego nauki uzupełniał w Paryżu w latach 1924–1931. Podczas pobytu w Paryżu bacznie 
studiował dzieła dawnych mistrzów, należących do zbiorów Luwru. Inspirował się również 
twórczością van Gogha, Matisse’a i Cezanne’a. W 1931 roku jako członek Komitetu Paryskiego 
brał udział w I wystawie kapistów w Galerie Zak. W 1927 roku w wyniku postępującej 
choroby Bürgera artyście amputowano obie nogi. Pomimo tych tragicznych wydarzeń, 
Waliszewski w swej twórczości nie stronił od żartobliwych przedstawień. Kompozycje te, 
poza groteskowym wydźwiękiem, charakteryzowało użyta niezwykle bogata barwna paleta 
oraz energiczna kreska. Malował pejzaże, martwe natury, portrety i kompozycje figuralne. 
Pojawiającym się motywem w twórczości artysty są również widoki Warszawy oraz Krakowa. 
Prace Waliszewskiego znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Szczecinie, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Ermitażu w Sankt Petersburgu. Duży zespół 
rysunków i akwarel znajduje się w Muzeum Sztuki Gruzińskiej w Tbilisi oraz w tamtejszych 
kolekcjach prywatnych.
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55
Stanisław Eleszkiewicz 
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Kobiety

olej, płyta, 82 × 51,5 cm
sygn. p. d.: S.Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 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, które 
ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzy-
mie. 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. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną 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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56
Désiré Thomassin 
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Pejzaż górski, 1913 r. 

olej, płótno, 99 × 118 w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: D. Thomassin./
München. 1913 

cena wywoławcza: 25 000 zł 
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Począt-
kowo, w latach 1877–1881, kształcił się w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium, 
gdzie był uczniem G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo 
w monachijskiej akademii pod kierunkiem W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem 
artystycznym, będąc jednocześnie w bliskim kontakcie z kolonią artystów w Dachau. Należy 
do najbardziej znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu wieków. Malował 
głównie w technice olejnej – nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, sceny 
z życia rybaków i epizody z polowań. Jego prace znajdują się w najlepszych kolekcjach 
malarstwa m. in. w Nowej Pinakotece w Monachium.
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57
Malarz nieokreślony 
(XIX w.)

Na pastwisku 

olej, płótno, 54,5 × 80 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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58
Adolf Stademann
(1824 Monachium – 1895 tamże)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 41 × 65 cm 
sygn. l. d.: A.Stademan

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły monachijskiej 2 połowy XIX wieku. Studiował 
w akademii monachijskiej w pracowniach pejzażystów C. A. Lebschéego i M. Lotzego. 
Nawiązując do twórczości E. Schleicha malował początkowo nastrojowe nokturny. Z czasem, 
inspirowany malarstwem siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich, zaczął specjali-
zować się w zimowych pejzażach ze sztafażem. Obrazy artysty znajdują się w Pinakotece 
Monachijskiej, w muzeach w Baden-Baden, Frankfurcie, Freiburgu, Linz, Lubece, a także 
w Londynie i Nowym Jorku.
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59
Anton Doll 
(1826 Monachium – 1887 tamże)

Na zamarzniętej rzece

olej, płótno, 46 × 76,5 cm
sygn. p. d.: A. Doll. München.(?)

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Doll urodził się jako syn nauczyciela w Monachium. Jego szczególny talent do rysowania 
zauważył w gimnazjum nauczyciel od malarstwa F. D. Leitung. Po otrzymaniu dyplomu 
szkoły średniej w 1846 rozpoczął studia prawnicze, ale trwały one tylko jeden semestr. Doll 
bowiem widział siebie raczej w roli artysty. W 1852 został członkiem Munich Kunstvereins 
(Monachijskich Stowarzyszeń Sztuki), co stworzyło artyście szansę wystawiania swoich dzieł 
(zwłaszcza w latach 1854–1886 w Monachium, Dreźnie i Wiedniu). Będąc pod wyraźnym 
wpływem H. Bürkela i M. Nehera, a także A. Stademana, malował początkowo akwarele 
oraz obrazy olejne z rozmaitymi widokami starego Monachium, nierzadko zimową, wieczorną 
porą. Jego prace zaczęły wkrótce przyciągać kolekcjonerów. Podczas podróży przez Bawarię 
i Szwajcarię stworzył sporą liczbę akwareli, rysunków i litografii przedstawiających widoki 
miasteczek oraz wiejskich pejzaży. Do ulubionych motywów Antona Dolla należały historyczne 
sceny architektoniczne, ukazane w wieczornej aurze oraz pejzaże przedstawiające zmianę pór 
roku. W roku śmierci artysty tj. w 1887 została zorganizowana przez Munich Kunstvereins 
wystawa jego prac w Monachium.
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60
J. Mareta 
(II poł. XIX w.)

Na morzu

olej, płótno, 50 × 82 cm
sygn. p. d.: J.Mareta 

cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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61
P. Giani 
(II poł. XIX w.)

Nabrzeże

olej, płótno, 47,5 × 68,5 cm
sygn. p. d.: PGiani 

cena wywoławcza: 8 500 zł 
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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62
Odo Dobrowolski 
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Uliczka, 1911 r. 

pastel, papier, 95 × 67 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Odo Dobrowolski / 911

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

Początkowo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz. W latach 
1908–1909 przebywał w Paryżu pod opieką Jana Styki. Przez krótki czas był w Monachium, 
po czym wyjechał do Lwowa. W 1915 roku wyjechał do Rosji. Artysta w swojej twórczości 
posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli, pastelu i gwaszu. Skupiał się głównie 
na przedstawieniach motywów architektonicznych. Malował nastrojowe widoki z Krakowa, 
Lwowa, Paryża oraz innych francuskich miast. Zajmował się również litografią. W 1915 roku 
Dobrowolski wydał tekę barwnych autolitografii pt.: „Lwów”. Prace artysty znajdują się 
w Lwowskiej Galerii Sztuki oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie, we Wrocławiu.
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63
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice 
Rzeszowa)

Sprzedawca pereł

pastel, papier, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: F.M. Wygrzywalski senior
na odwrocie nalepka z krakowskiego
salonu obrazów i dzieł sztuki L.Błasiaka
przy ulicy Stradomskiej 18

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 14 000 – 15 000 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 zrytmizo-
wanych 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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64
Daniel Gustave Jean Deparis 
(1 poł. XX w.)

Półakt 

olej, płótno, 65,5 × 54 cm
sygn. p. g.: DANIELDEPARIS

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł
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65
Czesław Rzepiński 
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Martwa natura

olej, płótno, 53 × 64 cm
sygn. p. d.: Rzepiński

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan Kowar-
skiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do grupy 
„Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem. 
Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył kompozycje budowane 
mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste 
efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował 
się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury 
i portrety.
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66
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

Róże

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. l. d.: ZofiaAlbinowska 

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie 
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz 
w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała 
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do 
Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich 
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak 
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe 
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy 
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje. 
Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja 
tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.
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67
Juliusz Mieszkowski 
(1906 Piotrków – 1992)

Żniwa na Kurpiach, 1970 r. 

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JMM
na odwrocie autorski opis pracy

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

W latach 1927–1934 kształcił się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach 
Miłosza i Mieczysława Kotarbińskich. W czasie wojny przebywał najpierw we Francji, następ-
nie zaś w Anglii, gdzie wstąpił do Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w Londynie. 
Stosował różne techniki malarskie, zarówno olej, temperę, jak i akwarelę, uprawiał również 
malarstwo monumentalne, którego przykład dał wykonując fresk na ścianie hali dworcowej 
w Edynburgu. Ponadto z sukcesem projektował plakaty oraz okładki książek, otrzymując 
dyplom honorowy podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1937 roku. Po wojnie artysta 
powrócił do Polski.
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68
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Pejzaż letni

olej, tektura, 18,5 × 24 cm
sygn. p. d.: J.WOJNARSKI
na odwrocie pieczęć artysty oraz numery: 
194 i 495 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczół-
kowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. W latach 1904–1905 
odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 
1927–37 był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, 
„Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując się w pejzażu, a także techniki 
graficzne. 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.
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69
Stanisław Paciorek
(1889 Ładczyce na Wołyniu – 
1952 Kraków)

Wieczór nad Wisłą. Norbertanki. 
1945 r. 

olej, tektura, 34 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: St. Paciorek/Kra-
ków.945.
na odwrocie dedykacja oraz nalepki 
wystawowe z: TPSP w Radomiu oraz 
Związku Zawodowego Polskich Artystów 
Plastyków w Krakowie 

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W 1908 roku wstąpił do krakowskiej ASP, gdzie studiował pod kierunkiem J. Malczewskiego, 
J. Mehoffera, T. Axentowicza, S. Dębickiego oraz K. Laszczki. Należał do ugrupowania 
artystycznego „Krąg” oraz ZPAP. Prace swoje wielokrotnie prezentował w krakowskim TPSP, 
a także w jego lwowskim oddziale. Poza tym prace wystawiał w Miejskiej Galerii Sztuki 
w Łodzi w 1928 roku oraz w Institute of Art w Detroit w 1945 r. Artysta uprawiał przede 
wszystkim malarstwo pejzażowe, niejednokrotnie ukazując krajobraz tatrzański. Nie brak 
też w jego dorobku widoków Krakowa, ukazujących m.in. zabytkowe budowle. Wykonywał 
również portrety.
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70
Mieczysław Filipkiewicz 
(1891 Kraków – 1951 tamże)

Drzewa

olej, płyta, 70 × 49 cm
sygn. p. d.: MIECZYSŁAW FILIPKIEWICZ 

cena wywoławcza: 3 200 zł 
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 
1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, głównie 
w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował 
się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże 
tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
Rzadziej malował martwe natury, czy kompozycje figuralne.
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71
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na leżaku (portret żony artysty 
Ireny), ok. 1915 r. 

olej, płyta, 61,5 × 41,7 cm
sygn. monogramem wiązanym l. pośr.: 
WW

na odwrocie pieczęć z faksymile sygnatury 
artysty WW oraz numer 05683
obraz posiada certyfikat córki artysty Zofii 
Weiss–Nowiny Konopki

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 43 000 – 48 000 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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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.

72
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż I

akwarela, tusz, pa-
pier, 11 × 17,5 cm 
(wymiar arkusza)

cena wywoławcza: 
2 200 zł
estymacja:  
3 500 – 4 000 zł

73
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż II

akwarela, tusz, pa-
pier, 11 × 17,5 cm 
(wymiar arkusza)

cena wywoławcza: 
2 200 zł
estymacja:  
3 500 – 4 000 zł
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74
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty w wazonie 

akwarela, papier, 27,5 × 20,5 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

75
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na plaży w Nicei VII, 1925 r. 

akwarela, papier, 28 × 19 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

na odwrocie stempel owalny z napisem 
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA WEIS-
SA. DOM ARTYSTY [w środku monogram 
wiązany WW], niżej numer ze spuścizny 
artysty 001519; napis odręczny ołów-
kiem: 1925 Na plaży Nice.

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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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76
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Renia pisząca

akwarela, ołówek, papier, 
22,5 × 33,3 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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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77
Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt leżący, 1949 r.

autolitografia, papier, 35,5 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout

Praca zamieszczona w tece: 
Tymon Niesiołowski 10 autolitografii 
wydanej w Toruniu (Państwowe Zakłady 
Graficzne) w 1949 r. Autolitografia nr 7.
Analogiczna autolitografia reprodukowana 
w: A. Rissmann, Tymon Niesiołowski 
(1882–1965) [katalog wystawy], Muzeum 
Okręgowe w Toruniu 2005, str. 157

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

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie 
był uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie 
działał w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku 
zamieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 
1937 roku docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumental-
ne. 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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78
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Konwalie, lata 1940–1950

olej, płótno dublowane, 46 × 38 cm
niesygnowany

Wystawiany i reprodukowany:
Mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz 
Eibisch 1896–1987, Muzeum Lubelskim 
w Lublinie, 2.10.2007–15.12.2007, 
[katalog z wystawy] red. D. Kubacka, Lublin 
2007, s. 105.

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Cannes
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 32 000 – 37 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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79
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Róże w wazonie, 1922 r.

olej, płótno, 55 × 86 cm
sygn. i dat. p. d.: 1922/Terlikowski
sygnatura powtórzona z lewej strony oraz 
sygn. monogramem l. g.: W. T.

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro (1931 
r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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80
Ludwik Misky 
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Brzeg morski

olej, płyta, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: LMISKY
na odwrocie nalepka z krakowskiej galerii 
Desy z 1972 roku

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

Studia malarskie odbył w latach 1902–1910 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
w pracowniach najwybitniejszych polskich artystów: Floriana Cynka, Józefa Mehoffera, 
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Był również uczniem Jana Stanisławskiego. 
Naukę uzupełniał w Dreźnie, Paryżu, Lipsku i Berlinie. Od 1907 roku był nauczycielem 
rysunku w krakowskiej I Szkole Realnej, w późniejszych latach pełnił funkcję inspektora 
nauki i rysunku w szkołach średnich na terenie Galicji. Misky przynależał do Cechu Artystów 
Plastyków Jednoróg w okresie 1927–1930. Twórczość artysty to przede wszystkim pejzaże 
marynistyczne oraz widoki wsi, miast. Sięgał także po motywy scen rodzajowych, martwych 
natur, portrety i akty. W swoich pracach wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli. 
Uprawiał również grafikę.
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81
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Kąpiące się, 1912 r.

olej, płótno, 63 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: ANeumann/1912

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się Szkole Rysunkowej u W. Gersona, 
a jednocześnie pracował malując portrety na podstawie fotografii. Naukę kontynuował 
w latach 1897–1902 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża; tam swoje umiejętności 
doskonalił w pracowni J. P. Lorrainsa w Académie Julian. Podczas pobytu we Francji zwiedził 
Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem i Nowym 
Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 roku do Stanów 
Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925–27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk i Rzemiosł 
„Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, 
od 1936 r. był członkiem ZPAP. Zginął w 1942 roku, rozstrzelany podczas likwidacji getta 
krakowskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły 
pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, 
a także krajobrazy polskich gór i rozsłonecznione wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach 
uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty; malarz syntetyzuje kolejne plany, wydzielając 
je miękkim obrysem. Migotliwe światło wzmaga nastrój przedstawienia. Poza pejzażem 
malował martwe natury oraz portrety.
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82
Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Sopot , Gazownia na ul. Bitwy 
pod Płowcami

olej, płyta, 32 × 39 cm
sygn. p. d.: E. Dzierzencki

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

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
M. Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). Począwszy od 1935 roku, regu-
larnie spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, 
Jastrzębiej Góry i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. 
osiadł w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów Marynistów, a od 
1956 r. do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych 
wystawach marynistycznych, m. in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. 
Jego obrazy znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych w Austrii, 
Szwecji, Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii.Dzierzencki pozostawił po sobie 
bogatą spuściznę malarską o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy 
cechuje doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie to charakterystyczny motyw 
ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz 
w zróżnicowanej aurze.
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83
Mieczysław Bieszczanin 
(1910 Tarnopol – 1968)

Sopot – Pergola w marcowym 
ogrodzie, 1960 r. 

olej, płótno, 80,5 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Mieczysław Bieszcza-
cin/1960
na odwrocie na krośnie: Sopot – Pergola 
w marcowym ogrodzie

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

Ukończył Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie w 1938 roku gdzie studiował w klasie 
Władysława Jarockiego i Ignacego Pieńkowskiego. Malował przede wszystkim pejzaże 
i martwe natury. 



86 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

84
Albert Nikolajewicz Benois   
(Альберт Николаевич Бенуа)
(1852 Petersburg – 1936 Fontenay-aux-
Roses)

Nad Newą. Petersburg.

akwarela, papier, 18,5 × 45 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: A.BENOIS.
na odwrocie nalepka z tytułem  pracy  
(cyrylicą)

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

Akwarelista i architekt rosyjskiego pochodzenia. Artysta zasłynął jako autor odznaczających 
się niezwykłą urodą akwarel. Pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach. Albert był 
starszym synem architekta Nicholas Benois’a, bratem Alexandra Nikolayevich – malarza, 
scenografa teatralnego, wujem malarki Zinaidy Serebriakovej, Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu w latach 1871–1877. Jednocześnie pobierał nauki u włoskiego 
artysty Luigi Premazziego. Po ukończeniu akademii swoją artystyczną twórczość całkowicie 
poświecił technikom akwarelistycznym. W latach 1883–1885 udał się w podróże do Włoch, 
Hiszpanii i Francji. Po powrocie do Petersburga objął stanowisko profesora w petersburskiej 
Akademii, gdzie prowadził zajęcia z akwareli. Przynależał do Koła Rosyjskich Akwarelistów. 
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85
Harry Schultz 
(1874 Elbląg – 1958 Schliersee)

Gdańsk 

olej, płyta, 34 × 47,5 cm 
sygn. l. d.: Harry Schultz

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studia artystyczne odbył w akademii w K rólewcu, a później w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem A. Böcklina, W. Leibla, F. Lenbacha. Działał w M onachium i w Hausham. 
Schultz zajmował się malarstwem, a także grafiką. Malował portrety, jednak główną jego 
pasją była marynistyka. Z niezwykłą swobodą malował żaglowce, parowce, widoki portowe 
czy morskie. Jego prace znajdują się m.in. w D eutsches Schiffahrtsmeusem w Bremerhaven, 
muzeum w Ratyzbonie oraz Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
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86
Henryk 
Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 
Gdynia)

Żaglowce

olej, płótno, 
49,5 × 68,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: H. Bara-
nowski 

cena wywoławcza: 
4 600 zł 
estymacja:  
7 000 – 8 000 zł

87
Henryk 
Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 
Gdynia)

Na morzu

olej, płótno, 
50 × 60 cm 
sygn. p. d.: H. Bara-
nowski

cena wywoławcza: 
4 600 zł 
estymacja:  
7 000 – 8 000 zł
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88
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Gdynia, 1988 r. 

olej, płyta, 37 × 57 cm
sygn. l. d.: H. Baranowski / GDYNIA 
na odwrocie autorska pieczątka oraz 
napis: H.BARANOWSKI/GDYNIA 1988 r. 

cena wywoławcza: 8 000 zł 
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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89
Richard Lorenz 
(1858 Voigtstedt – 1915 Milwaukee)

Morze

olej, płótno, 60,5 × 80,5 cm

sygn. p. d.: R.Lorenz

cena wywoławcza: 3 600 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W wieku 15 lat rozpoczął studia w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Weimarze. Uczył 
się w pracowniach  Heinricha Alberta Brendela oraz  Theodora Hagena. Będąc jeszcze na 
studiach Lorenz zdobywał wiele nagród i wyróżnień za swoje prace, m.in. otrzymał stypendium 
artystyczne ufundowane przez kompozytora Franza Liszta. W 1886 roku artysta wyjechał do 
Milwaukee. Tam rozpoczął współpracę z Williamem Wehnerem i jego Amerykańską Firmą 
Panoramiczną. Lorenz w tym czasie stworzył monumentalny obraz Bitwa pod Atlantą, który 
zyskał dużą sławę. Lorenz dużo podróżował po Stanach. W 1888 roku, na rok w zastępstwie 
za  Otto Von Ernst, objął stanowisko dyrektora w Szkole Designu w Wisconsin. Artysta 
sławę zyskał jako autor scen rodzajowych z kowbojami i Indianami w roli głównych. W jego 
twórczości pojawiały się również pejzaże. Prace Lorenza były prezentowane na wystawach 
w  Milwaukee i Chicago, a także i w Europie, m.in. Monachium, Paryżu.
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90
Roman Bratkowski 
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Wzburzone morze – Capri

olej, gwasz, płyta, 49 × 69 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: R. Bratkowski/Capri

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbégo. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym 
ruchem fal.
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91
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Uczta

piórko, tusz, papier, 26,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

92
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Zaślubiny

piórko, tusz, papier, 30,4 × 20,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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93
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

W klasztornym zaciszu

piórko, tusz, papier, 26,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu wzdłuż prawej krawędzi: 
majaberezowska

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 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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94
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Dziewczyna z Kalabrii

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebiche / una ragazza 
di Calabria

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 17 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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95
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Lilie

litografia barwna, 56,5 × 44 cm (odcisk 
płyty), 75 × 54 cm (wymiar arkusza)
sygn. na płycie l. d.: Kisling, l. d.: 
H. C./25 „s”
oraz w p. d.: sucha pieczęć: ATELIER/ 
KISLING wraz z dopisanym ręcznie: Jean 
Kisling (syn artysty)

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

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).

96
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin –  
1987 Warszawa)

Nabrzeże w Tropei

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. p. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Eugeniusz Ebiche
/ marina di tropea 

W 2013 r. obraz wygrał konkurs i znalazł się 
na znaczku pocztowym reprezentującym ten
region Włoch.

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł
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97
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Cytryny

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Eugenius Ebich / Limo

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł
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98
Tadeusz Łapiński 
(ur. 1928 Rawa Mazowiecka)

Bez tytułu, 1956 r.

olej, płótno, 66,5 × 78 cm
sygn. i dat. p. d.: T.Łapiński 56 

Wystawiany i reprodukowany:
Tadeusz Łapiński – Przestrzeń nieskończona 
– Infinite Space. Retrospektywa twórczości 
z lat 1953–2003, 4 VII 2007–30 IX 
2007, Muzeum Wychodźstwa Polskiego 
im. Paderewskiego, Łazienki Królewskie – 
Podchorążówka w Warszawie oraz w Galerii 
Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach 
(album towarzyszący wystawie, ilustr. na 
stronie 11

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Studia odbył w ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nacht-Samborskiego oraz Józefa 
Pakulskiego i Józefa Toma. Dyplom uzyskał w 1955 roku. Jeszcze przed ukończeniem studiów 
w uznaniu cyklu prac niefiguratywnych, został członkiem ZPAP. Odbył podróż artystyczną 
wyjeżdżając do Jugosławii, Niemiec, Austrii, Francji i Włoch. W 1968 roku wyjechał do USA, 
gdzie od 1972 roku jest wykładowcą malarstwa i grafiki na Wydziale Sztuki College Park 
Uniwersytetu Stanu Maryland. Z początku artysta jednocześnie zajmował się malarstwem 
i grafiką. Jego malarskie abstrakcje przybierały zgeometryzowane formy, skomponowane 
przy wykorzystaniu grubej fakturze farb. Z czasem swoją twórczość poświecił technikom 
graficznym, skupiając się przede wszystkim na barwnych litografiach i to właśnie na tym 
polu Łapińskich zyskał międzynarodową sławę i uznanie.
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99
Rajmund Ziemski 
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Abstrakcja z cyklu Ptaki, 1958 r.

olej, płótno, 56 × 46 cm
sygn. i dat. p. g. ZIEMSKI 58
na odwrocie fragment innej kompozycji: 
MARTWA NAURA Z METALOWYM 
DZBANEM 

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta-
-Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię 
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów 
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające 
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Ziemski miał wiele 
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział również w licznych wystawach 
zbiorowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Prace jego znajdują się m.in. 
w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i w Gdańsku, 
w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w wielu innych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju 
i za granicą.
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100
Władysław Jackiewicz 
(ur. 1924 Podbrodzie)

Ciało XXX, 1978 r.

olej, płótno, 151 × 110 cm
sygn. i dat. p. d.: Jack/ 78 

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

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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101
Konstanty Łyskowski 
(ur. 1940)

Kompozycja z aktami, 1972 r.

olej, płótno, 107 × 78 cm
sygn. i dat. p. d.: K. ŁYSKOWSKI|TORUŃ 72

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Rysownik, malarz, autor wielu projektów witraży, m.in. dla kościoła św. Krzyża we Wrocławiu. 
Studiował na wydziale Zakładu Kształtowania Form Plastycznych na Uniwersytecie im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1969 roku.
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102
Zdzisław Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Pejzaż Gdański

olej, płótno, 80 × 110 cm
sygn. p.d.: ZKałędkiewicz 
na odwrocie napis autorski: Z.Kałędkiwicz/
Gd.Oliwa Leśna 9/2/
Pejzaż Gdański ol. 80 × 110 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 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 Rysunku i Malarstwa 
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, następnie w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był wykładowcą PWSSP w Gdańsku. 
W początkowej 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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103
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Marta natura z kurczakami

olej, płótno, 65,5 × 93 cm
opisany na odwrocie: Kiejstut Bereźnicki/
sygnowano dnia 12 V 2008 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.
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104
Henryk Mądrawski 
(1933 Osusznica k. Chojnic – 
2009 Sopot)

Od zmierzchu do świtu (I), 1994 r.

olej, płótno, 180 × 100 cm 
sygn. i dat. p.d.: Mądrawski 1994 
na krośnie tytuł autorski i wymiary pracy

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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105
Henryk Mądrawski 
(1933 Osusznica k. Chojnic – 
2009 Sopot)

Od zmierzchu do świtu (II), 1994 r.

olej, płótno, 180 × 100 cm 
sygn. i dat. p.d.: Mądrawski 1994 
na krośnie tytuł autorski i wymiary pracy

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Studiował malarstwo w PWSSP w Gdańsku, początkowo w pracowni P. Potworowskiego, 
a następnie u S. Borysowskiego oraz grafikę u Z. Karolaka. Uprawiał malarstwo sztalugowe, 
rysunek oraz grafikę – techniki metalowe i linoryt. Malował kompozycje figuralne, pejzaże, 
akty, często podejmował tematy związane z Wybrzeżem. W dojrzałym okresie twórczości 
tworzył zarówno kompozycje abstrakcyjne z aluzją do rzeczywistości, jak i dynamiczne 
przedstawienia figuralne z postacią ludzką o silnej ekspresji i deformacji. Przywiązywał duże 
znaczenie do koloru zarówno jako środka budującego obraz, jak i potęgującego ekspresję 
przedstawienia. W grafice posługiwał się perfekcyjnym warsztatem.



106 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

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.

106
Jadwiga 
Lesiecka 
(ur. 1921 Warszawa)

Kompozycja 

olej, tektura, 
17,5 × 24 cm
sygn. p.d.: JLesiecka

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

107
Jadwiga 
Lesiecka 
(ur. 1921 Warszawa)

Kompozycja 
figuralna

olej, płótno, 
24 × 35 cm
sygn. p.d.: JLesiecka

Wystawiany i repro-
dukowany:
Jadwiga Lesiecka – 
Malarstwo i rysunek, 
Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie, 
4.01–28.01.2007,
str. 90

cena wywoławcza: 
2 400 zł
estymacja: 
4 000 – 5 000 zł
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108
Witold Pałka 
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

Stworzenie Świata

olej, płótno, 98,5 × 72 cm
sygn. p. d.: WITOLD PAŁKA
na odwrocie nalepka z opisem pracy

cena wywoławcza: 6 600 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł

Studiował w Krakowie w ASP, na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli: Eugeniusz 
Eibisch, Jerzy Fedkowicz oraz Wacław Taranczewski. Dyplom obronił w 1953 roku. W latach 
1965–67 przynależał do Grupy Arkat. Figuralne kompozycje artysty to energetyczne, budowa-
ne żywo pulsującą barwą, przedstawiające sceny w kawiarniach, na bankietach, koncertach, 
pokazach mody czy atelier artystów. Bohaterami tych przedstawień są grupy dystyngowanie 
ubranych postaci. Obok tych barwnych scen artysta malował już w stonowanej kolorystyce 
sceny z kopalń. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis. Obrazy artysty znajdują 
się w zbiorach polskich muzeów, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w warszawskiej 
Zachęcie, a także w wielu prywatnych zbiorach zarówno polskich jak i zagranicznych.
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109
Maciej Lachur 
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Sara, 1970 r.

olej, płótno, 116 × 74 cm
sygn. l.d.: M.LACHUR./- SARA -
na odwrocie opisany: MACIEJ 
LACHUR.___/KOBIETA.CIĘŻARNA.
SARA/__R.1970__/OLEJ PŁÓTNO/__74 
X 116 cm__ oraz naklejka z wystawy 
w Związku Polskich Artystów Plastyków 
Oddział Bielsko -Biała ul. Lenina 11

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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110
Maciej Lachur 
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin/Rabinek

olej, płótno, 121 × 60,5 cm
sygn. l. d.: M. LACHUR 
na odwrocie opisany: IV 32 K/MACIEJ LA-
CHUR/PORTRET „RABIN/RABINEK”121 
X 60,5 cm/ OLEJ/PŁÓTNO 

cena wywoławcza: 12 000 cm
estymacja: 17 000 – 19 000 zł
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111
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Raki, 1997 r.

olej, płótno, 54,5 × 65,5 cm
sygn. p.d.: Xancenbach
na odwrocie autorski napis: JAN SZAN-
CENBACH/RAKI/1997

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 – 26 000 zł 

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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112
Eugeniusz Markowski 
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Putto, 1979 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm
sygn. l. g.: E. Markowski i dat. p. g.: 
Warszawa 1979
na odwrocie na krośnie napis autorski: 
1979 80 × 65 „PUTTO – N [V ?]2” 
ol oraz napis na płótnie w odbiciu 
lustrzanym: MARKOWSKI/... (częściowo 
nieczytelny)

cena wywoławcza: 33 000 zł
estymacja: 45 000 – 48 000 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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113
Andrzej Borowski 
(ur. 1969 Żywiec)

Molo, 2015 r.

akryl, technika własna, płótno, 
50,5 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: Borowski 2015
opisany na odwrocie: ”Molo”/ABorowski 
2015/akryl, tech.własna

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Studiował w krakowskiej akademii pod kierunkiem Z. Maciejewskiego. Maluje pejzaże 
i martwe natury, inspirowane podróżami, zwłaszcza po krajach Południa, m.in. Włoch 
i Francji, posługując się paletą nasyconych barw. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje 
się również malarstwem ściennym; wykonał polichromię dla kościoła św. Rodziny w Pie-
karach Śląskich. Artysta ma na swoim koncie wiele wystaw zarówno  indywidualnych, jak 
i zbiorowych  w kraju i za granicą. Twórczość swoją prezentował też niejednokrotnie na 
targach sztuki w Gandawie czy Strasburgu. Obrazy jego znajdują się w wielu kolekcjach 
w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii czy Nowej Zelandii.
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114
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Łodzie w Askim, 1996 r.

olej, płótno, 85,5 × 95 cm
sygn. p.d.: Xancenbach
na odwrocie autorski napis: JAN SZAN-
CENBACH/ŁODZIE W ASKIM/1996

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem 
W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował 
na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko profesora objął 
w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana 
Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda 
im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych, 
m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale 
Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, 
między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery 
w Londynie.

115
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Kompozycja, 10 X 2012 

serigrafia, papier, 69 × 99 cm 
w świetle oprawy
opisany i sygnowany u dołu ołówkiem: 
10 X 2012 22/60 S.Fijałkowski

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

116
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Kompozycja, 4 Listopada 2012 

serigrafia, papier, 68,5 × 99 cm 
w świetle oprawy
opisany i sygnowany u dołu ołówkiem: 
4 Listopada 2012 45/50 S.Fijałkowski

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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117
Tadeusz Brzozowski 
(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Menuet, 1963 r.

tusz, akwarela, papier, 46,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: T.B. 63 oraz w p.g.: 
Menuet.

cena wywoławcza: 6 200 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. 
Studiował w krakowskiej ASP oraz w Kunstgewerbeschule (Państwowa Szkoła 
Rzemiosła Artystycznego). W czasie okupacji współpracował z Tadeuszem Kanto-
rem w jego konspiracyjnym teatrze. Był współzałożycielem II Grupy Krakowskiej, 
przynależał także do grupy Młodych Plastyków. We wczesnej fazie twórczości jego 
prace utrzymane były w zgeometryzowanej, uroszczonej formie. W tym samym 
czasie jego artystyczne zainteresowania zwróciły się ku bardziej kubistycznej formie, 
często bliskich abstrakcji. W latach późniejszych w jego pracach widać wpływ 
malarstwa materii oraz informelu – artysta zaczął tworzyć kompozycje o wielo-
płaszczyznowym rysunku oraz fakturze. Jego rysunki, często podkolorowywane, 
charakteryzują się ostrą kreską.

118
Tadeusz Brzozowski 
(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Szatan, 1963 r.

tusz, akwarela, papier, 48 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: T.B. 63 oraz w p. g.: 
„Szatan”

cena wywoławcza: 6 200 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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119
Leszek Żegalski 
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Wet paint

olej, płótno, 100 × 134 cm 
sygn. l. d.: Ż EGALSKI

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 – 24 000 zł

Studiował na ASP w Katowicach u Jerzego Dudy-Gracza oraz od 1982 na ASP w Krakowie, 
gdzie otrzymał dyplom 2 lata później. W 1988 r. został laureatem Grand Prix Ogólnopolskiej 
Wystawy Młodej Plastyki „Arsenał 88”. Artysta w tym samym roku wyjechał na kilka lat do 
Niemiec, gdzie poświęcił się intensywnej pracy artystycznej. Został tam członkiem Związku 
Malarzy Realistów, a od 2009 – grupy Apelles. Artysta brał udział m.in. w Targach Sztuki 
w Basel, Barcelonie, miał ok. 200 indywidualnych wystaw. Prace swoje pokazywał też 
razem z „Tercetem Nadętym”, który stworzył z Januszem Szpytem i Piotem Naliwajko oraz 
na zagranicznych, m. in. w Niemczech, Holandii, USA, Rosji, Kanadzie, Japonii. Żegalski 
uprawia malarstwo plafonowe, sztalugowe oraz fresk.
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120
Tadeusz Kantor 
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Portret młodej kobiety

węgiel, papier, 67 × 57 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: TKantor

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 
r. związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50. Uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie 
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia.
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121
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Klub tenisowy, 2015 r.

akryl, płótno, 81 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: J. Pałucha 2015

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł 

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława 
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim 
dodatku do Gazety Wyborczej.
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122
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Mikst, 2015 r.

akryl, płótno, 70 × 55 cm 
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 2015 

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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123
Krystyn Zieliński 
(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

Pruski mur III, 1989 r.

technika własna (akryl, metal, sklejka), 
płyta, 61,5 × 63,5 cm
na odwrocie napis autorski (?): „PRUSKI 
MUR” oraz nalepka z maszynowo pisany-
mi informacjami o pracy z tytułem, datą: 
III – 1989 techniką i wymiarami

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

Malarz i grafik związany z Łodzią, absolwent PWSSP w Łodzi, wykładowca akademicki na 
macierzystej uczelni. Za życia wystawiał rzadko, skupiając się głównie na pracy dydaktycznej 
i działalności społecznej, m.in. w latach 1988–1999 był członkiem i przewodniczącym 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jego prace nawiązują do tradycji sztuki nowoczesnej: 
geometryzmu i konstrukcji, ale w swojej twórczości eksperymentował także ze sztuką 
multimedialną. Obraz prezentowany na wystawie urzeka trafnym umiarem i geometryczną 
dyscypliną, które w połączeniu z wielką dbałością o stronę wizualną są cechami charakte-
rystycznymi prac powstałych w latach 80. i 90. w pracowni tego twórcy.
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124
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Martwa natura

olej, płótno, 46 × 68 cm 
opisany na odwrocie: J. NOWOSIELSKI 

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).
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125
Henryk Stażewski 
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja

akryl, płótno, 50 × 50 cm
sygn. p. d.: H.Stażewski

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 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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126
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Kompozycja, 3 XI 2012

akryl, węgiel, płótno, 100 × 81 cm
opisany na krośnie: S.Fijałkowski 3 XI 
2012 92/2012

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Sta-
nowisko profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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127
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Jednorożec, 1991 r. 

ceramika, wys. 32 cm, dł. ok. 33 cm 
u spodu wyryty podpis: R.STRYJEC 
/1991/STYCZEŃ 30 

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 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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128
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz, 1988 r.

brąz patynowany, kamienna podstawa
wys. 48,5 cm (z postumentem)
sygn. u dołu po prawej stronie: MITORAJ
z tyłu nr serii i nakład: D 375/1000 HC. 

Do rzeźby  dołączone potwierdzenie
autentyczności z podpisem autora.

Reprodukowany w:
Igor Mitoraj. Sculpture, [wyd.] Art-Objet, 
Paris 1988, s. 139

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. Studiował malarstwo w ASP 
w Krakowie, m.in. u Tadeusza Kantora, w latach 1967–1968. W 1968 wyjechał z Polski 
do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. Porzucił malarstwo 
na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym tematem prac rzeźbiarskich 
artysty stanowi ciało ludzkie. W swej twórczości artysta nawiązywał do kanonów sztuki 
antycznej, wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj 
ukazywał wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motywy 
bandaży. Twórczość artysty to swoisty dialog między antykiem a współczesnością. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.
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129
Berzo Pedrini 
(XIX w.)

Birichina

alabaster, wys. 35 cm
sygn. z tyłu: Pedrini Berzo
ma podstawie rytowany napis: 
BIRICHINA

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

130
Leżący pies
Pacyków, Fabryka Fajansu i Terrakoty 
Aleksandra Lewickiego, okres 
międzywojenny

fajans delikatny, farby ceramiczne, szkliwo 
ołowiowo-boraksowe;
wys. 12 cm, dług. ok. 26 cm
sygn. drukiem: w podwójnym owalu litera 
P i herb Rogala (z rogiem i porożem), 
niżej w owalu: MADE/IN/POLAND, 
wyciski: 564/2/1

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł
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132
Krater z wedutą
Miśnia, około 1850 r.

porcelana, tła kobaltowe, malatury 
naszkliwne, złocenia, w rezerwach widok 
pałacu książęcego w Wachwitz (Saksonia) 
oraz kompozycja kwiatowa; na spodzie 
znak wytwórni malowany kobaltem 
podszkliwnie oraz napis: Weinbergspalais 
des Königs; wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

131
Cache-pot

Miśnia, 2 połowa XVIII w.

porcelana, malatury naszkliwne; na 
spodzie znak wytwórni malowany 

kobaltem; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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133
Figura Fryderyka Augusta II

projekt Johanna Joachima Kandlera 
(z ok. 1736 r.), Miśnia, ok. 1850 r.

Król Polski i Wielkiego Księcia Litew-
skiego (w latach 1733–1763) jako 

August III Sas przedstawiony w stroju 
Cesarza Rzymskiego

porcelana, malatury naszkliwne; 
numer modelu 194, wyciski 35 i 66, 

malowany 14; wys. 45 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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134
Figura „Grająca w kule”
proj. Walter Schott, Miśnia, 
2 połowa XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodzie znak wytwórni; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 – 10 000 zł
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135
Wazon
Emile Gallé, Nancy, lata 1900–1904

szkło bezbarwne podmalowane seledyno-
wym i fioletowym proszkiem szklanym, 
powlekane szkłem zielonym, trawione; 
dekoracja w postaci kwiatów budleji; 
sygn. na korpusie: Gallé
wys. 37 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

136
Wazon

Emile Gallé, Nancy,  
lata 1900–1904

szkło bezbarwne podmalowane 
pomarańczowym proszkiem szklanym, 

powlekane warstwą szkła zielonego, 
trawione; dekoracja w postaci liści; sygn. 

na brzuścu: Gallé; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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137
Wazon secesyjny

Francja, Daum, Nancy, ok. 1900 r.

szkło warstwowe żółto-czerwono-zielone
sygn. na brzuścu: Daum Nancy, krzyż 

lotaryński
wys. 37,2 cm

cena wywoławcza: 10 500 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

138
Wazon
Emile Gallé, Nancy, lata 1900–1904

szkło bezbarwne, podmalowane 
proszkiem szklanym w kolorach białym, 
żółtym i morelowym, powlekane szkłem 
brązowym, miejscowo wtopiony żółty 
proszek szklany; trawione, polerowane;
dekoracja w postaci kwiatów storczyka;
sygn.: Gallé; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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139
Zestaw na biurko
Drezno, pocz. XX w. 

w zestawie: kałamarz na podstawce, 
świecznik, suszka, podstawka na pióra, 
obsadka, oprawka z inicjałem W.M; 
porcelana, ręcznie malowana, malatury 
naszkliwne;  wymiary: kałamarz wys. 
8 cm, podstawka pod kałamarz dług. 
21 cm, podstawka na pióra 23 cm, 
świecznik. wys. 8,5 cm

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

140
Zestaw na biurko  
w stylu empire
1 poł. XIX w.

w zestawie kałamarz i suszka; brąz 
złocony, szkło bezbarwne; wym. tacki 
13 × 11 cm, dł. suszki 10,3 cm

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 300 – 1 600 zł
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141
Zestaw kinkiety
Francja lata ok. 1880–1920

w zestawie 3 kinkiety; brąz złocony, 
dł. 49 cm 

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

142
Para świeczników

Francja, 1 połowa XIX w.

brąz złocony, wys. 31 cm

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



134 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

144
Garnitur sreber  
do kawy i herbaty
Londyn 
złotnik Charles Reily & George 
Storer, 1835 r. 

srebro pr. 0,925, złocenia,  
waga łączna 2311 g; 
na spodzie znaki złotniczne, 
wys. 13–23,5 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

143
Teryna
Georg Roth & Company, 
Hanau, 1891 r.

srebro, w. 2355 g,  
wys. 33 cm, dł. 45,5 cm

cena wywoławcza:  
12 000 zł
estymacja:  
16 000 – 20 000 zł
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145
Dzban liturgiczny do wina
Johann Christian Holl I (1679–1749), 
Gdańsk, 1729 r.

srebro wyoblane, kute, odlewane, częściowo 
złocone, w. 1087 g; znaki złotnicze (na 
krawędziach pokrywy i stopy): znak miej-
ski używany w latach 1701–1734, znak 
mistrza „JCH”, pruski znak kontrybucyjny 

z lat 1809–1812: orzeł w owalu; na spodzie 
datowanie: „Anno 1729”; wys. 25 cm; stan 
zachowania bardzo dobry 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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147
Taca
Kalisz, złotnik Jan Fryderyk Suck, 
lata 1834–53.

srebro pr. 11 łutowej, waga 1036 g
wymiary: 41,5 × 30,5 cm
znaki złotnicze przy krawędzi: w prostoką-
tach: SUCK, 11 ,KALISZ

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

146
Para świeczników

Gottlieb Benjamin Vogtmann, 
Johann David Jordan, Wrocław, 

około 1790 r.

srebro, w. 2465 g; cechowane: 
na profitkach: znak mistrza 

„GBV” w trójkącie, znak 
miejski, znak probierczy „N” 
z lat 1804–1813 oraz orzeł 

w koronie w owalu, na stopie: 
znak mistrza „DJ”, znak miejski 

z lat ok. 1779–1790, znak 
probierczy z lat 1792–1793; 
na podstawach grawerowane 

„v. Holy-Ponięcitz 1874.”; 
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł
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148
Papierośnica  
Wojciecha Kossaka
1933 r.

srebro wewnątrz złocone, p. „2” (0,875), 
złota paleta,  w.152 g
wym.: 11 × 7,5 × 1 cm
złota paleta malarska zdobiona szafirem, 
brylantem, szmaragdem, kwarcem 
migdałowym; wewnątrz rytowana dedy-
kacja: Kochanemu Mistrzowi/i Koledze 
Pułkowemu/ w dowód wdzięczności/23 IV 
33 r. Głogowski; na złotej palecie napis: 
Wielkiemu Artyście od J.K, 19 23/ IV 33

„Papierośnica była prezentem imieninowym 
ofiarowanym przez płka Jana Głogowskiego 
(…). Okoliczność ofiarowania Wojcie-
chowi papierośnicy potwierdza list 
W.Kossaka do żony z Warszawy 
z 21 IV 1933: „..Imieniny przeszły 
pięknie, rano do kościoła, potem 
wizyty: major Czuruk piękna papiero-
śnicia srebrna, płk Głogowski prześliczna 
papierośnica srebrna ze złotem…”  (publik. 
Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół 
z lat 1833–1942, oprac. K.Olszański, Wyd. 
Literackie 1985, t. 2, s.567)
(…) Płk Jan Głogowski (1888–1935), 
płk dypl., dowódca 1 p. szwoleżerów, szef 
gabinetu wojsk prez. Mościskiego. Wojciech 
Kossak namalował w 1933 portret płka 
J.Głogowskiego na polowaniu (za darmo!) 
(repr. K.Olszański, Wojciech Kossak, 1990, 
ilustr. 271)”

Fragment z listu Kazimierza Olszańskiego 
z 15.XII 1994 r. w sprawie papierośnicy

Do papierośnicy dołączona dokumentacja:
List Kazimierza Olszańskiego z 15.XII 
1994.
List Janiny Gralowskiej w domu Dobrzań-
skiej  z 4 grudnia 1994 r.

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem) do siedziby SDA nie później niż 
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

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

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
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wości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis
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