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Fragment obrazu Zygmunta Waliszewskiego (1897–1936) 
Uliczka w Cagnes, 1925 r., poz. 9
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28 LISTOPADA (SOBOTA) 2015, GODZ. 17.00

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:
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sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
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1
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Dobosz

akwarela, papier, 18,5 × 10 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: JKossak

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 24 000 – 38 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W la-
tach 1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie 
oddziałał na niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 
1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem 
Ilustrowanym. Wiele podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni 
F. Adama. W roku 1969 osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości 
tematy batalistyczne; malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane 
z życiem szlacheckiego dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez 
niego z wielkim znawstwem. Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane 
źródło tematów. Celował szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć 
cykle ilustrujące dzieje rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, 
m.in. w TPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach 
J. Ungera i A. Krywulta, a także za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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2
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Przy studni, początek XX w.

olej, deska, 40 × 32 cm
sygn. l. d.: Jacek Malczewski

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 100 000 – 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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3
Paul Emile Boutigny
(1854 Paryż – 1929 tamże (?))

Rozmowa

olej, deska, 64,5 × 53 cm
sygn. p. d.: E.BOUTIGNY

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 25 000 – 32 000 zł

Studiował malarstwo pod kierunkiem A. Cabanela w słynnej Akadémie des Beaux Arts, 
która w XIX w. wydała wielu znakomitych artystów. Twórczość malarza koncentruje się 
wokół zmagań militarnych i historii wojen napoleońskich oraz Rewolucji Francuskiej. Swoje 
obrazy prezentował na wielkich wystawach przełomu XIX i XX w., zdobywając liczne nagrody 
i medale. W 1929 r. pokazano dzieła artysty w paryskich salonach, gdzie spotkały się 
z entuzjastyczną reakcją. Artysta z niezwykłą biegłością malował zarówno dynamiczne, 
wielowątkowe sceny militarne, jak i kameralne, bardziej intymne przedstawienia. Zdecydo-
wanymi pociągnięciami pędzla potrafił doskonale wydobyć połyskliwość tkanin i uzbrojenia, 
zachowując jednocześnie naturalność sceny. Jego prace znajdują się w wielu muzeach 
(m.in.. Musée des Beaux-Arts de Carcassonne, Musée d’Art et d’Histoire de Cholet) oraz 
kolekcjach prywatnych.



5AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

4
Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret damy

olej, płótno, 65 × 60 cm
sygn. l. d.: F. Żmurko
na odwrocie nalepka wystawowa 
z Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz 
fragment napisu: „z okazji (...) ”

Wystawiany i reprodukowany:
Franciszek Żmurko. 1859–1910 [katalog 
wystawy], Muzeum Mazowieckie w Płocku, 
Płock 1978, s. 21, poz. 50

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Naukę rozpoczął we Lwowie, kontynuował w krakowskiej SSP u Jana Matejki, następnie, 
w latach 1875 1879 w Wiedniu i Monachium, a także i w Rzymie. W 1882 r. osiadł 
w Warszawie. Wiele podróżował, odwiedzając Francję, Holandię, Niemcy. Malował kom-
pozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do tematyki antycznej, biblijnej, orientalnej, a także 
i historycznej, w szczególności nawiązującymi do antycznego Rzymu. Jednak największą 
popularność, zarówno w kraju jak i zagranica, przyniosły mu wizerunki kobiet. Malował 
nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie barw zmysłowe kobiece 
portrety. dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, 
poznaniu, Wrocławiu, w lwowskiej Galerii sztuki, muzeum mazowieckim w płocku, a także 
w wielu prywatnych kolekcjach.
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5
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

W atelier – artysta z modelką 
w pracowni, 1913 r. 

olej, płótno, 95 × 126 cm 
sygn. p. d.: Czedekowski.B

Wystawiany i reprodukowany:
Artyści sami o sobie [katalog wystawy], 
Muzeum Miasta Gdyni, 30 września – 
2 grudnia 2012, str. 30.

cena wywoławcza: 74 000 zł
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.

Obraz namalowany został około 1913 roku, kiedy to artysta wynajmował pracownię przy 
ul. Magdaleny 1 w Wiedniu. Zgodnie ze wspomnieniami to miejsce było wyjątkowe i ema-
nowało  niezwykłą aurą:

I tak atelier przy ulicy Magdaleny 1 nie straszyło długo pustką. Otóż jeszcze przed czterema 
laty Bolko trafił do reprezentacyjnego Salonu Wnętrz Artystycznych przy Schönborngasse. 
Tam dawał do ramowania swoje obrazy. Właścicielem owego salonu był znany wiedeński 
architekt, dekorator wnętrz, Jan Mariszka. (…) Mariszka cenił wysoko twórczość młodego 
artysty. Poproszony o pozowanie chętnie zgodził się na portret swój i swojej rodziny. (…)

Kiedy Czedekowski wynajął własne atelier, architekt zaproponował mu umeblowanie pracowni 
antykami ze sklepu przy Schönborngasse. I tak za cenę kilku portretów Bolko stał się 
właścicielem urządzonego ze smakiem wnętrza, gdzie mógł przyjmować nawet najbardziej 
wybrednych gości. Bez przesady można powiedzieć, że zapanowała wprost moda na 
polskiego malarza. – Czy byłeś już w atelier Czedekowskiego? – pytano się nieraz w salonach 
i kawiarniach, tak popularnych w stolicy nad modrym Dunajem. (s. 38)

Sportretowana to najprawdopodobniej  jego żona Eugenie (Jeni) Nel,  którą poślubił właśnie 
w 1913 r. I to właśnie sportretowanie siebie  wraz z  żoną w niezwykle intymnej atmosferze 
atelier jest wyjątkowym zjawiskiem w jego twórczości: 

Swoje autoportrety „osobne” malował Czedekowski (…) zaledwie trzy razy (…). Na 
wszystkich innych płótnach, na których przedstawiał siebie, jest w towarzystwie kogoś 
drugiego, bliskiego, nierozerwalnie z nim związanego (…). Bardzo to charakterystyczne 
dla Czedekowskiego jako człowieka – ta potrzeba więzi z drugą istotą (…). Nie umiał być 
sam ani w życiu rzeczywistym, ani nawet w artystycznym wyobrażeniu o sobie (…). (s.153)

Cytowane fragmenty: H. Muszyńska-Hoffmannowa, A. Okońska,  
Na mil sześć tysięcy. O malarstwie Bolesława Czedekowskiego, Łódź 1978
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6
Tadeusz Pruszkowski
(1888 Borucice k. Łęczycy – 
1942 Warszawa)

Autoportret, 1929 r.

olej, płótno, 60 × 53 cm
sygn. i dat. p. g.: Tadeusz Pruszkowski 29
na odwrocie nalepka z wystawy na 
przełomie 1931 i 1932 r. z tytułem pracy

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

W latach 1904–1907 kształcił się artystycznie w warszawskiej SSP pod kierunkiem Konrada 
Krzyżanowskiego. W okresie lat 1908–1911 odbył liczne podróże po Europie, odwiedzając 
Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię; przebywał również w Algierii. Przebywając w Paryżu 
żywo uczestniczył w życiu artystycznym tamtejszej Polonii. Po powrocie do kraju ponownie 
związał się z pracownią Krzyżanowskiego. W 1911 roku współtworzył artystyczne ugrupo-
wanie Młoda Sztuka. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów. W 1922 r. został 
mianowany profesorem warszawskiej SSP, a osiem lat później stał się rektorem tej uczelni. 
Pruszkowskiego można określić jako jednego z czołowych architektów życia artystycznego 
w Polsce. Artysta nie tylko przynależał do wielu ugrupowań (m.in. w latach 1915–35 TZSP), 
ale przede wszystkim był założycielem takich grup jak Rytm czy Bractwo św. Łukasza. Był 
niezwykle cenionym pedagogiem. Twórczość malarska Pruszkowskiego cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem i uznaniem. Artysta w początkowej fazie swojej twórczości zawracał 
się ku tematyce historycznej oraz symbolicznej. Malował również reprezentacyjne portrety 
ludzi związanych ze światem kultury, polityki, elit intelektualnych, a także subtelne i pełne 
liryzmu wizerunki kobiet. Płótna artysty odznaczały się mistrzowską techniką. Inspiracją 
warsztatową dla artysty były prace dawnych wielkich mistrzów takich jak Velazquez czy 
Frans Hals. Tworząc w technice oleju malował z rozmachem, szerokimi pociągnięciami 
pędzla, sięgając po nasyconą, mocną paletę barw.

Tadeusz Pruszkowski z ogromną pasją podchodził do lotnictwa. Sam był właścicielem 
samolotu sportowego Koth. Był również członkiem oraz w 1935 roku prezesem Aeroklubu 
Akademickiego. Malarz-lotnik. Malarz – z zawodu, lotnik – z zamiłowania. I to nie z teo-
retycznej, „platonicznej” sympatji do lotnictwa, ale – czynny pilot, zapalony rajdowiec, 
przemierzający na swoim samolocie setki i tysiące kilometrów nad rodzinna ziemią. (…) 
Kiedy parę dni nie latam, czuję się nieswojo — oświadcza mistrz pędzla i miłośnik knypla. 
Korzystam z każdej wolnej chwili, z każdej pogody, aby choć na godzinkę oderwać się od 
ziemi. Włóczęga powietrzna – to naprawdę moje ulubione zajęcie poza praca malarską. 

Naokoło Świata, 1932, nr 93, s. 39

O ogromnej pasji Pruszkowskiego jakim było lotnictwo krążą przeróżne, często zabawne, 
historie i wspomnienia, między innymi Antoniego Uniechowskiego: Kiedyś zdarzyła się 
Pruszkowskiemu zabawna lotnicza przygoda. Bujał samotnie pod obłokami na swojej 
maszynie, gdy nagle coś mu się zepsuło i przekoziołkował razem ze swym samolocikiem 
po ziemi. Wylazł z na wpół rozbitej maszyny i rozejrzał się po nie znanej okolicy. Chłopi, 
którzy nadbiegli z pola na miejsce wypadku, zapytani, gdzie się znajduje, odpowiedzieli, że 
w raju. Pruszkowskiemu zabrzmiało to niepokojąco prawdopodobnie. Bądź co bądź wylazł 
przed chwilą spod szczątków rozbitego samolotu. Na pytanie, do kogo należy ten majątek, 
usłyszał odpowiedź jeszcze bardziej zdumiewającą. Chłopi oznajmili, że „raj” należy do pana 
Pruszkowskiego. Nasz bohater niemal całkowicie uwierzył, że jest na tamtym świecie, i tak 
oto wygląda jego życie pozagrobowe. Pozwolił się aniołom w postaci kmiotków zaprowadzić 
do dworu. Tu wszystko okazało się prawdą. Majątek rzeczywiście nazywał się Raj, a jego 
właściciel Pruszkowski, i w dodatku Tadeusz. Malarz został serdecznie przyjęty przez swego 
imiennika i powoli odzyskał wiarę, że jednak żyje i jest na ziemi. 

Janusz Kędzierski, Z kabiny obserwatora, Warszawa 1975, s.102–103
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7
Mela Muter 
(Melania Mutermilch)
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Pejzaż industrialny

olej, płótno, 88,5 × 64 cm
sygn. p. d.: Muter
na odwrocie szkic portretu kobiety
oraz nalepki  1) nalepka z nr 15 oraz 
tytułem pracy 2) z Maxwell Galleries, Fine
Paintings w z San Francisco oraz 
3) Galerie Gmurzyńska

cena wywoławcza: 170 000 zł
estymacja: 250 000 – 270 000 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
Louis Neillot 
(1898 Vichy – 1973 Paryż)

Most w Bellevue – Meudon, 
1929 r.

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: L. NEILLOT / 1929

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Francuski malarz, zaliczany przez krytyków do grona fowistów. Początek jego ścieżki arty-
stycznej przypadł na okres I wojny światowej, w której brał czynny udział podczas walk. Po 
wojnie Neillot uczęszczał na zajęcia do miejscowej Szkoły Sztuki w Vichy.  Podczas pobytu 
w Paryżu zetknął się z twórczością Vincenta van Gogha i Paula Cézanne’a, co wywarło 
duży wpływ na początkującego artystę. Zdobycie Blumenthal Prix w 1932 r. otworzyło mu 
ścieżkę kariery – w 1945 r. pełnił zaszczytną funkcję vice-prezydenta Salonu Niezależnych.
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9
Zygmunt Waliszewski
(1897 Petersburg – 1936 Kraków)

Cagnes – uliczka, 1929 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: Z. Waliszewski 925/
CAGNES
na odwrocie nalepka wystawowa 
z Muzeum Narodowego w Warszawie 
z 1999 roku

Wystawiany:
Zygmunt Waliszewski 1897–1936. X Festi-
wal Sztuk Plastycznych, Sopot 1957
Przypomnienie. Jan Cybis, Artur Nacht-
-Samborski, Zygmunt Waliszewski, malar-
stwo, 15 VII–21 VIII, Galeria Kordegarda, 
Warszawa 1994
Zygmunt Waliszewski (1897–1936): 
wystawa monograficzna, maj-lipiec 1999, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsza-
wa 1999 

Reprodukowany i opisywany:
Zygmunt Waliszewski 1897–1936. X Festi-
wal Sztuk Plastycznych, Sopot 1957, poz. 4
Jerzy Wolff, Zygmunt Waliszewski, Warsza-
wa 1969, il. 64
Przypomnienie. Jan Cybis, Artur Nacht-
-Samborski, Zygmunt Waliszewski, malar-
stwo, 15 VII–21 VIII, Galeria Kordegarda, 
Warszawa 1994, poz. b. n.
Zygmunt Waliszewski (1897–1936): 
wystawa monograficzna, maj-lipiec 1999, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 
1999, s. 166 

cena wywoławcza: 52 000 zł
estymacja: 70 000 – 75 000 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 „Cudow-
ne 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 postę-
pującej 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 Krako-
wa. 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.



14 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

10
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty, 1924 r.

olej, płótno, 60,5 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: 1924/Terlikowski

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 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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11
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Portret Bolesława Biegasa

olej, płótno, 74 × 60,5 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 39 000 zł
estymacja: 50 000 – 55 000 zł
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12
Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Lord Byron, 1919 r.

olej, sklejka, 41 × 50 cm
sygn. p. d.: B.Biegas
na odwrocie nalepka z pieczątką:
ATELIER * BIEGAS * BOLESLAW, nalep-
ka z maszynopisem: BIEGAS/N 178/Lord
Byron 1919/50 × 41 oraz częściowo 
zniszczona nalepka firmy przewozowo-
-ramierskiej James Bourlet & Sons, Ltd., 
Fine Arts Packers, Frame Makers,  
A 4689, 17&18 Nassau Street, Mortimer 
Street / Phone MUSEUM 1871

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Rzeźbiarz, malarz, dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych polskich artystów. Studia 
rzeźbiarskie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 w pracowniach Konstantego 
Laszczki oraz Alfreda Dauna. W 1901 po uzyskaniu stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. Początkowo uzupełniał 
swoje studia artystyczne w Ecole des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się z polskim 
środowiskiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Artysta 
zaczął rzeźbić jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany motywami ludowymi. W późniejszych 
latach tworzył w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycznych formach. W okresie 
paryskim zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego dorobku 
była twórczość literacka oraz malarska. Artysta zaczął malować za namową Stanisława 
Wyspiańskiego, sztuką którego początkowo się inspirował. Duży wpływ na jego twórczość 
miała również sztuka Arnolda Bocklin’a oraz Gustava Moreau. Następnie, artysta w swej 
malarskiej twórczości wykształcił własny, niepowtarzalny styl. Tworzył całe cykle malarskie.
Ogromną popularność przyniosły mu jego „portrety sferyczne”, z specyficznymi mozaikowymi
układami wygiętych linii, wypełniającymi całość pola obrazu. Charakterystyczne dla Biegasa 
są kompozycje utrzymanych w mistycznej atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach 
czerni i granatów, z osobliwym ukazaniem postaci w kontrastowej do tła, jasnej poświacie. 
Większość prac artysty znajduje się w zbiorach Polskiego Towarzystwa Historyczno-Lite-
rackiego w Paryżu.
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13
Henryk Kuna
(1879 Warszawa – 1945 Toruń)

Dziewczyna, 1944 r.

gwasz, akwarela, papier, 32 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: HKuna/1944

Wystawiany:
Monograficzna wystawa prac Henryka Kuny, 
19 lutego – 18 kwietnia 2010, Muzeum 
Rzeźby Alfonsa Karnego Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku

cena wywoławcza: 37 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia, ważki reprezentant grupy „Rytm”. Zmysł artystyczny 
kształcił pod bacznym okiem Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(1902-1904). Umiejętności rzeźbiarskie i swój warsztat dopracowywał kontynuując nauki 
w Paryżu. Jako dojrzały artysta był wielokrotnie nagradzany w prestiżowych konkursach 
zagranicznych (I nagroda na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, 
1924, srebrny medal na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Religijnej w Padwie, 1931), jak 
i w kraju (szereg nagród prezesa Rady Ministrów na Salonach organizowanych przez Instytut 
Propagandy Sztuki). W 1931 r. Kuna otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta 
w uznaniu całokształtu swojego dorobku artystycznego. Pełnił również nobilitującą funkcję 
kierownika Katedry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Na 
ouevre Kuny składały się przede wszystkim portretowe prace rzeźbiarskie o szlachetnych, 
ujawniających cechy klasycyzujące obliczach. Pod względem formy charakterystyczne dla 
prac rzeźbiarza były łagodne przejścia między elementami i miękki modelunek. Znajdująca 
się w ofercie aukcyjnej praca – Dziewczyna, 1944 - należy do końcowego okresu twórczego, 
w którym Kuna skupił się na wykonywaniu głównie w technice akwareli prac malarskich, 
wcześniej niemal przez niego nie podejmowanych, pozostając jednocześnie wiernym 
portretowi.
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14
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Ofiara, 1961 r.

olej, płyta, 73 × 59,5 cm
sygn. i dat. p. g.: 1961/Wlastimil/Hofman
na odwrocie autorski opis: Jan Matejko 
– Ego Wlastimil Hofman/Ofiara/Sławna, 
starożytna/stolica/w której własnych mor/
dują proroków.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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15
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Portret żydowskiego chłopca, 
przed 1939 r.

olej, płótno dublowane, 33 × 23 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 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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16
Włodzimierz Przerwa Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Suszenie siana

olej, tektura, 39 × 59 cm
sygn. p. d.: W.T
na odwrocie nalepka z Salonu Dzieł Sztuki 
Kazimierza Wojciechowskiego w Krakowie 
z tytułem obrazu, z datą przyjęcia 1927.

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium, 
a także w Akademii Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. 
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko 
artystyczne przełomu wieków.
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17
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 tamże)

Na wiejskiej drodze

olej, płótno, 100 × 160 cm
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 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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18
Artur Jan Seweryn Nikutowski
(1830 Kanie Iławieckie –  
1888 Düsseldorf)

Na wsi

olej, płótno, 28 × 23 cm
sygn. p. d.: A. Nikutowski (…?)

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

Artysta polskiego pochodzenia. 
Rozpoczętą w Królewcu naukę 
malarstwa kontynuował w akademii 
w Dusseldorfie pod kierunkiem 
K. F. Lessinga. Przeważnie tworzył 
dzieła o tematyce historycznej 
oraz batalistycznej, jednakże 
w twórczości jego nie zabrakło 
i scen ilustrujących życie na wsi, 
scen z zaprzęgami konnymi, często 
w zimowym pejzażu.
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19
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Rzeka, przed 1939 r.

olej, płyta, 48,5 × 67 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 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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20
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Młyn – motyw z Ukrainy, 
ok. 1910 r.

olej, tektura, 46,5 × 33 cm 
w świetle ramy
na odwrocie napis: Młyn/Motyw z Ukrainy 
(ołówkiem)

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

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczołkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Academie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, po 
raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się nie-
odłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również z kręgiem 
artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. W latach 
1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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21
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Świątek nad Wisłą, 1919 r.

olej, płótno, 68,5 × 49,2 cm 
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW 
CZAJKOWSKI/1919 
na odwrocie: dwa razy numer 
inwentaryzacyjny: St. Cz. inw. 339, 
nalepka z nazwiskiem artysty i tytułem 
oraz nalepka z Centralnego Biura Wystaw 
Artystycznych w Warszawie z informa-
cjami o wystawie pośmiertnej Stanisława 
Czajkowskiego, grudzień 1980–styczeń 
1981, nr kat.: 164

Wystawiany i opisywany:
Stanisław Czajkowski (1878–1954), [ka-
talog], MKiS, CBWA, Warszawa „Zachęta“, 
Warszawa 1980, s. nlb., nr kat. 164

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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22
Ferdynand Ruszczyc
(1870 Bohdanów k. Oszmiany – 
1936 tamże)

Tęcza nad wsią, z cyklu: szkice olejne 
z Rugii i Bornholmu (z lat 1897–98)

olej, płótno naklejone na tekturę, 
21 × 27 cm
sygn. l. d.: FRuszczyc
na odwrocie nalepka z wystawy 
pośmiertnej prac artysty TPSP w Krakowie 
z tytułem pracy oraz numerem 2088,

Wystawiany:
1937 Wilno, pierwsza wystawa pośmiertna 
Ferdynand Ruszczyc 1870–1936
1937 Warszawa, TZSP, j.w.
1937/38 Kraków, TPSP, j.w.

Opisywany:
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936. Katalog 
wystawy pośmiertnej, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie, listopad-gru-
dzień 1937, str. 31.

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu pod kierunkiem I. Szyszkina i A. Ku-
indżiego. W 1898 r. odbył wielką podróż po Europie, odwiedzając Niemcy, Francję, Belgię, 
Szwajcarię i Włochy. Już podczas studiów uczestniczył w Wystawach Wiosennych Akademii 
Sztuk Pięknych w Petersburgu; w latach 1899–1902 wystawiał wraz ze stowarzyszeniem 
„Mir Iskusstwa” w Petersburgu i Moskwie. Od 1899 r. prezentował swą twórczość w TZSP 
w Warszawie. W 1900 r. został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. W roku 
1903 współpracował przy organizowaniu Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, w której, 
w latach 1904–7, piastował stanowisko profesora. Przez rok prowadził katedrę pejzażu 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1907 r.). Po powrocie na Wileńszczyznę w roku 
1908, związał się na wiele lat (1919–32) z uniwersytetem wileńskim. Artysta malował 
pejzaże, często surowe, północne, o silnym ładunku symbolicznym, widoki miejskie, ale 
także sceny alegoryczne i fantastyczne.

Ruszczyc mocno przybliża do widzów wybrany fragment natury, gromadzi bryły ziemi, 
skłębione obłoki, zwały śniegu. W obrazach przeważają tony ciemne. Było to nową, nieznaną 
przedtem interpretacją krajobrazów pełną dynamiki i treści  symbolicznych.

Ferdynand Ruszczyc: 1870–1936: pamiętnik wystawy / [red. Janina Ruszczycówna].  
– Warszawa : Muzeum Narodowe, 1966. s. 137
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23
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót, 1935 r.

olej, płyta, 55 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1935
na odwrocie nalepka z wystawy 
batalistycznej

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 32 000 – 35 000 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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24
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Palenie sztandarów  
przed Napoleonem

olej, tektura malarska, 70 × 100 cm 
sygn. l. d.: Jerzy Kossak 

Reprodukowany:
Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wydaw-
nictwo Ossolineum 1992, repr. 58

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 65 000 – 70 000 zł
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25
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 lwów)

Zajazd, 1913 r.

akwarela, papier, 32,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Juliusz Holzmüller/1913

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł

Uczył się we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, gdzie uczęszczał na kurs malarstwa 
dekoracyjnego. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Mehoffera, Floriana 
Cynka i Teodora Axentowicza. Mieszkał w Krakowie oraz we Lwowie, gdzie po Ii wojnie 
światowej nauczał rysunku w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Swoje prace Holzmüller 
wystawiał w Krakowie, Warszawie oraz Lwowie. Artysta przede wszystkim tworzył w technice 
akwareli i atramentowej. Był bardzo dobrym rysownikiem, pozostawił po sobie wiele szkiców. 
W swej twórczości podejmował liczne motywy, takie jak pejzaże oraz widoki miejskie. 
Podejmował także tematy batalistyki oraz scen rodzajowych. W jego kompozycjach często 
pojawiały się konie.
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26
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

W oazie, 1941 r.

olej, sklejka, 40,5 × 47 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1941

cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 10 000 – 15 000 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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28
Antoni Procajłowicz
(1876 Rodatycze/Galicja – 1949 Kraków)

Zimą, 1906 r.

olej, sklejka, 22,5 × 23,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Gienkowi (?)/1906 
AntProcajłowicz
na odwrocie szkic malarski z przedstawieniem 
orientalnej sceny

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

27
Antoni Procajłowicz
(1876 Rodatycze/Galicja – 1949 Kraków)

Chata

olej, sklejka, 21,5 × 22 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: PROCAJŁOWICZ

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

W latach 1896–1901 odbył studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Stanisławskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Kontynuował naukę w Scuola Libera we Florencji. Od 1910 r. mieszkał w Krakowie, z wyjątkiem lat 1920–24, które spędził 
w Bydgoszczy, pełniąc funkcję wykładowcy w tamtejszej Szkole Przemysłu Artystycznego. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana, a także członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i Związku Powszechnego Artystów Polskich. Procajłowicz specjalizował 
się w nastrojowo-symbolicznych pejzażach w duchu szkoły Stanisławskiego, posługując się przy tym technikami: olejną, temperową i pastelową. 
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29
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Zaprzęg

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

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 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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30
Mieczysław Filipkiewicz 
(1891 Kraków – 1951)

Stodoła

olej, tektura, 49,5 × 66,5 cm
sygn. p. d.: MIECZYSŁAW FILIPKIEWICZ
na odwrocie nalepka wystawowa z TPSP 
w Krakowie z tytułem obrazu

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 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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31
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Rzeka zimą, 1921 r.

olej, tektura, 44,5 × 61,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkie-
wicz/1921
na odwrocie orzeczenie Feliksa Kopery 
z 1944 roku oraz pieczęć z Magazynu 
Przyborów Malarskich R. Aleksandrowicza 
w Krakowie

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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32
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Tulipany w wazonie

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

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 34 000 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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Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń –  
1982 Aix-en-Provence)

Pomarańcze, 1936 r.

olej, płótno, 38 × 55 cm
sygn. u dołu: Zawado
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie 
z 1975 z tytułem obrazu: Pomarańcze, 
1936

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

W latach 1908–11 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
W 1913 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem poetów i malarzy Montmarte’u: 
F.Légerem, A.Modiglianim i L.Zborowskim. W latach 1913–14 wystawiał swoje prace 
w galerii Cassier w Berlinie, Kolonii, Monachium i w Düsseldorfie. W Paryżu prezentował 
swoje prace w Salonie Niezależnych (1914,1920, 1921) i w Salonie Jesiennym (1920 r.). 
Był współzałożycielem Cechu Artystów Polskich Jednoróg. Od 1930 r. przeniósł się do Orcel 
w Prowansji. Duży wpływ na jego twórczość wywarła sztuka Cezanne`a. Początkowo malował 
obrazy w wyciszonej, chłodnej kolorystyce, natomiast w późniejszym okresie stworzył własną 
indywidualną formułę artystyczną. Malował szerokimi, zamaszystymi pociągnięciami pędzla, 
tworząc kompozycje zdynamizowane o zróżnicowanej fakturze. W swojej twórczości był bliski 
abstrakcji aluzyjnej, gdzie istotą są wzajemne relacje plam barwnych na płaszczyźnie płótna.
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34
Janusz Strzałecki
(1902 Warszawa – 1983 tamże)

Martwa natura z dzbanem

technika mieszana, płyta, 76 × 46 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: J.Strzałecki

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

W latach 1919–22 studiował w Warszawie w szkole K. Krzyżanowskiego oraz w ASP, 
następnie zaś, w latach 1922–24 w krakowskiej ASP w pracowni J. Pankiewicza. W roku 
1924 wyjechał do Paryża wraz z grupą artystów współtworzących Komitet Paryski. Po 
powrocie osiadł na Wybrzeżu. Uczestniczył w tworzeniu PWSSP w Gdańsku. Malował 
przeważnie martwe natury, kompozycje kwiatowe oraz pejzaże. Po wojnie poświęcił się 
restauracji zabytków – zajmował się polichromią, m.in. podczas prac renowacyjnych na 
Starym Mieście w Lublinie.
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35
Tadeusz Roman 
(1906–1983)

Akt leżący

olej, płyta, 54 × 78 cm w świetle ramy

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

Malarz związany z Łodzią. W jego twórczości dominują zapełnione sylwetkami ludzkimi 
krajobrazy miejskie, w tym wielokrotnie uwieczniana przez artystę ul. Armii Czerwonej 
i ul. Piotrkowska w Łodzi. Pod względem formalnym malarstwo Romana zbliżone jest do 
credo impresjonizmu. W 1968 r. Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi otworzył 
ekspozycję podsumowującą 30 lat pracy artystycznej Romana. Zamieszczona w katalogu 
praca – Akt leżący – przez wzgląd na odmienny temat od przeważnie przez malarza podej-
mowanych, stanowi egzemplarz wyjątkowy i warty odnotowania. Klasycznie potraktowane 
ciało kobiety skonfrontowane zostało z „rozedrganym” duktem pędzla tłem, stanowiąc 
interesujący eksperyment formalny.
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36
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Portret żony

olej, płótno, 92 × 73 cm
sygn. p. d.: Rzepiński
na odwrocie nalepka z informacją 
o wypożyczeniu obrazu przez artystę 
wystawę czasową w Muzeum Narodowym 
w Krakowie

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 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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37
Tadeusz Dobrowolski
(1899 Nowy Sącz – 1948 Kraków)

Niedzielny spacer/Stare dobre 
małżeństwo, 1940 r.

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

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1917–1922 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, a także w tam-
tejszej ASP. Naukę kontynuował w kilku krajach Europy, m.in. w Austrii, Francji i Włoszech. 
W latach 1927–1939 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, gromadząc 
kolekcję malarstwa polskiego. W 1954 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego sztuki 
nowoczesnej UJ. W latach 1949–1954 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Jest autorem wielu publikacji dotyczących sztuki polskiej, m.in. trzytomowej monografii 
Polskie malarstwo nowoczesne. Znane przykłady jego twórczości malarskiej pochodzą 
z okresu młodzieńczego, głownie z lat 20-tych, i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym 
wykonywał również portrety.
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38
Maurycy Blond
wł. Maurycy Blumenkranc
(1899 Łodź – 1974 Clamart)

Autoportret w zieleni

olej, tektura, 23,5 × 21 cm
sygn. l. g.: M.Blond p. śr.: Maurice Blond
na odwrocie napis: AUTOPORTRET EN 
VERT

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

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



39
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Every Woman

olej, płótno, 63,5 × 76 cm
na odwrocie naklejka autorska (?) 
z napisem: „Every Woman/Raymond 
Kanelba/44”

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 37 000 – 40 000 zł

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA. We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malar-
stwem francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, 
widoki ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach 
kobiet i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą, wyszukaną kolorystyką, zazwyczaj 
z przewagą jednej barwy.
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40
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Dziewczyna z kwiatami

olej, płótno, 76,5 × 64 cm
sygn. p. g.: kanelba
na odwrocie opisany: GIRL WITH 
FLOWERS/BY/KANELBA/(799 PARK AV. 
N.Y.C)

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 32 000 – 35 000 zł

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



45AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

41
Dawid Jecheskiel Kirszenbaum
(1900 Staszów – 1954 Paryż)

Martwa natura

olej, płyta, 68 × 98 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JKD

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

Malarz żydowskiego pochodzenia. W 1920 r. wyemigrował z rodzinnego miasta do Westfalii, 
by zdobyć fundusze na studia artystyczne, które udało mu się podjąć w 1923 r. w Bauchausie 
w Weimarze. W pierwszym etapie nauki jego wrażliwość malarska była formowana przez 
Wassily Kandinsky’ego i Paula Klee, pod których kierunkiem się kształcił. Przebywając 
w Berlinie Kirszenbaum dorabiał jako karykaturzysta w lokalnych czasopismach, gdzie 
swoje ilustracje sygnował pseudonimem Duvtivani. Podczas II wojny światowej był więziony, 
zaś spora część jego dorobku artystycznego uległa zniszczeniu przez Nazistów, którzy 
upatrywali w niej pierwiastki tzw. sztuki zdegenerowanej. Kirszenbaum wykonując swoje 
prace posługiwał się przede wszystkim techniką olejną i akwarelą. W jego twórczości 
dostrzegalny jest wpływ niemieckiego ekspresjonizmu. Wśród podejmowanych przez niego 
tematów ważne miejsce zajmowały kompozycje ukazujące żydowski folklor. Malował również 
portrety i martwe natury, której przykład proponujemy Państwu w naszej ofercie aukcyjnej.
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42
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Martwa natura z owocami

olej, tektura, 35 × 49 cm
sygn. p. d.: W. Serafin
na odwrocie stempel SKŁAD PAPIERU/B. 
ALEKSANDROWICZ/KRAKÓW, BASZTO-
WA 11.

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

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



47AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

43
Konrad Winkler
(1882 Warszawa – 1962 Kraków)

Martwa natura, 1956 r.

olej, tektura, 28 × 41 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.: 
K/W 1956
na odwrocie przedstawienie letniego
pejzażu oraz na papierowym zabezpiecze-
niu dwie naklejki z Centralnego Biura
Wystaw w Krakowie z tytułem pracy 
i opisem oraz pieczęć: ZPAP Kraków /
PRZYJĘTY

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP, a następnie w Akademii Lothe’a w Paryżu. Należał do grupy 
Formistów, z którą wystawiał w latach 20-tych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lwowie. 
Zamieszkał w Warszawie, gdzie prezentował swoje prace w IPS, a także w Salonie Garlińskie-
go. Brał udział w ekspozycji awangardowej grupy „Praesens”. Wybitny przedstawiciel „École 
de Paris”, inspirujący się sztuką ludową, której elementy poddawał prymitywizującej stylizacji.



48 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

44
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Ruiny antyczne (Willa Hadriana 
w Tivoli)

olej, sklejka, 34 × 36,6 cm
sygn. l. d.: I. Trusz

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 32 000 – 45 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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45
Antoni Piotrowski
(1853 Nietulisko Duże – 1924 
Warszawa)

Przed polowaniem

olej, płótno dublowane, 65 × 100 cm
sygn. l. d.: A.PIOTROWSKI

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 50 000 – 55 000 zł

W 1867 roku rozpoczął naukę rysunku u Wojciecha Gersona, którą kontynuował w jego 
warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1875–77 studiował w monachijskiej Akademii 
w pracowniach A. Strähubera oraz W. Lindenschmita. Następnie swe artystyczne studia 
kontynuował już w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po 
ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Pary-
skich (1880 r. i 1881 r.). Po powrocie do kraju, w Krakowie otworzył własną szkołę, w której 
nauczał malarstwa. Do grona jego uczniów należeli m.in.: O. Boznańska, J. Malczewski oraz 
H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent 
wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg 
powstania Bułgarów przeciwko Turkom. Jego malarska twórczość, głównie związana z nurtem 
realistycznym, to przede wszystkim przedstawienia pejzaży oraz kompozycji z sielankowymi 
scenkami rodzajowymi z wiejskimi motywami. Artysta sięgał także po sceny historyczne, 
głównie związane z powstaniem styczniowym. Był również znakomitym portrecistą. Jego prace 
były wystawiane na wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych. Obrazy Piotrowskiego 
należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie, 
Szczecinie, Krakowie, Łodzi.
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46
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Pejzaż panoramiczny

olej, płótno, 33,5 × 89 cm
sygn. l. d.: Jerzy Karszniewicz

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

W latach 1895–1901 studiował w krakowskiej ASP u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Me-
hoffera. Należał do uczniów J. Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ na późniejszą 
twórczość artysty. Naukę kontynuował w paryskiej École des Beaux-Arts u J.L. Gérôme’a. 
Był członkiem cechu „Jednoróg”, Grupy „Zero” i Powszechnego Związku Artystów Polskich 
Niezależnych. Uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim TPSP, w warszawskiej 
Zachęcie, w Poznaniu, czy we Lwowie. Pierwsza indywidualna wystawa artysty miała 
miejsce w 1933 roku w TPSP w Krakowie. Twórczość Karszniewicza to przede wszystkim 
malarstwo pejzażowe, przeważnie ukazujące widoki okolic Krakowa. Malował szerokimi 
i miękkimi plamami barwnymi, zazwyczaj na niewielkich formatach.
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48
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Rzeka Raba

olej, tektura, 13 × 19,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

47
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Droga – Zaryte

olej, tektura, 18,5 × 24 cm 
na odwrocie nalepka z wystawy Jana 
Wojnarskiego w oddziale Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki w Krakowie 
(V-VI 1974) oraz opisy i pieczątki syna 
artysty Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na 
jego twórczość. W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w 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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49
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż, 1906 r.

olej, płótno dublowane, 120 × 161 cm
sygn. i dat. l. d.: 1906 STANISŁAW 
CZAJKOWSKI
na odwrocie naklejka wystawowa 
z TPSP w Krakowie (?): Autor Czajkowski 
Stanisław/Adres Kraków/Dzieło: Pejzaż/
Rodzaj ol (ej)

cena wywoławcza: 49 000 zł
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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50
Ludwik Stasiak
(1858 Bochnia – 1924 Bochnia)

Pejzaż

olej, płótno, 79,5 × 128 cm
sygn. p. d.: Ludwik Stasiak

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Malarz i publicysta. Wykształcenie artystyczne zdobył szkoląc się w zakresie malarstwa 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w pracowniach artystów takiej miary, jak Jan Matejko, 
Feliks Szynalewski, Florian Cynk i Władysław Łuszczkiewicz, co nie pozostało bez wpływu na 
ukształtowanie jego zainteresowań malarskich. Studia kontynuował w Wiedniu i Monachium, 
gdzie zetknął się ze środowiskiem prężnie rozwijających się artystów- monachijczyków. 
Umiejętności malarskie Stasiaka przykuły uwagę hrabiego Ignacego Milewskiego, znanego 
i poważanego kolekcjonera, który stał się pierwszym mecenasem artysty. Często podejmo-
wanymi przez malarza gatunkami były pejzaże, sceny rodzajowe, historyczne, religijne, 
a nawet baśniowe. Stasiak trudnił się także jako ilustrator w „Kłosach”, „Bluszczu”i „Biesiadzie 
Literackiej”.
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51
Anthonie Waterloo
(1610 Lille – 1690 Utrecht)

Pejzaż z jeziorem i chatą

olej, deska, 31 × 30 cm
sygn. l. d.: A. Waterloo

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 22 000 zł

Malarz pejzażysta holenderskiego pochodzenia. Niewiele wiadomo na temat podjęcia przez 
niego artystycznych studiów, najprawdopodobniej był samoukiem. Waterloo swoją sławę 
zawdzięcza przede wszystkim znakomitym rysunkom oraz grafikom. Artysta w zachwycający 
sposób potrafił precyzyjnie odwzorować szczegóły natury. Wiele z tych przedstawień powstało 
podczas jego podróży wzdłuż Renu. Artysta odwiedził również tereny Niemiec, Szwajcarii, 
Francji, Polski, prawdopodobnie i Włoch. Obrazy w technice olejnej należą do rzadkości 
w twórczości tego artysty. Te, które są nam dzisiaj znane charakteryzują się brunatną, 
stonowaną paletą barw i realistycznym ujęciem. Artysta z zamiłowaniem ukazywał widoki 
na leśne polany skąpane w promieniach słońca czy majestatyczne drzewa przy wijących 
się ścieżkach.
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52
Johannes Lodevijk Kleijn
(1817 Loosduinen – 1897 Haga)

Letni pejzaż z żaglówkami  
na rzece

olej, deska, 33,5 × 52 cm
sygn. i dat. p. d.: L. J. KLEIJN/(18)45 (?)

Reprodukowany:
19th Century European Paintings, 
Sotheby’s Amsterdam, April 2008 r.,  
poz. 69, str.47.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

Niderlandzki pejzażysta i marynista. Kleijn, jako wybitnie uzdolniony, trafił do haskiej pracowni 
A. Schelfhouta, będącego w owym czasie jednym z czołowych przedstawicieli romantycznego 
malarstwa pejzażowego i prekursorem szkoły haskiej. Najprawdopodobniej około 1840 r. 
wyjechał do Kleve w Niemczech. W tym okresie powstało kilka prac, przedstawiających 
widoki miejskie i okolice Kleve, które potwierdzają pobyt Kleijna w tym mieście. Po powrocie 
do Hagi artysta wielokrotnie wystawiał swoje prace (lata 1842–1894), odnosząc niebywały 
sukces i zdobywając uznanie krytyków. Był współtwórcą XIX-wiecznego odrodzenia malarstwa 
holenderskiego. Z poparciem króla Holandii Wilhelma I, wskrzesił tradycję malarstwa narodo-
wego. Inspirując się dawnymi mistrzami XVII wieku, malował rodzime widoki z malowniczymi 
kanałami i wiatrakami, odwołując się w ten sposób do źródeł i tradycji. Jego malowidła 
ewokują atmosferą ciszy i spokoju, są uosobieniem ducha Holandii. Utrzymane w ciepłej, 
złocistej kolorystyce, namalowane z niebywałą troską o szczegóły zdradzają niezwykły kunszt 
pędzla mistrza. Jego obrazy znajdują się w największych muzeach Holandii: w Amsterdame, 
Hadze, Arnhem, Enchede, a także w Otterloo i Cape Town.
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53
Adolf van der Venne
(1828 Wiedeń – 1911 Schweifurt)

Wędrująca rodzina, 1898 r.

olej, płótno, 122 × 90,5 cm
sygn. i dat. l. d.: A. van der Venne 
München/1898

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Artysta austriacki znany przede wszystkim jako malarz koni i scen rodzajowych. Pochodził 
z rodziny emigrantów holenderskich. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. 
Swoje obrazy pokazywał przede wszystkim na wystawach austriackiego Kunstvereinu. 
W latach późniejszych wyjechał do Monachium, gdzie również brał aktywny udział w życiu 
artystycznym. Jego prace znajdują się w wielu muzeach na całym świecie.
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54
Henri Adolphe Louis Laurent
(1840 Valenciennes – 1906)

Przy drodze

olej, płótno, 90 × 69,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: L. Laurent

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 70 000 – 75 000 zł

Pochodził z rodziny o malarskich tradycjach. Zarówno jego ojciec –  Henri Adolphe Louis 
Laurent, jak i matka Lydie Adèle Laurent-Desrousseaux byli artystami. Studia malarskie odbył 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, 
zwłaszcza regularnie i intensywnie w latach 1866-1885 na paryskich salonach. Malował 
pejzaże, ale przede wszystkim specjalizował się w tematyce rodzajowej, którą malował 
z niezwykłym realizmem. Fascynował się życiem wiejskim, gdzie odnajdywał piękno prostoty 
i natury. Potrafił stworzyć  wyjątkowe sceny z  tematów bardzo zwyczajnych. Pracujące 
rybaczki na brzegu czy młoda dziewczynka ucząca się robótek ręcznych pod okiem młodej 
wieśniaczki,  wzrusza swoją naturalnością i niewinnością.
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55
Walter Dendy Sadler
(1854 Dorking – 1923 St. Ives)

W karczmie, 1876 r.

olej, płótno dublowane, 91 × 122 cm
sygn. p. d.: W. Dendy Sadler (18)76

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Kształcił się w Heatherly’s School of Art w Londynie oraz w Düsseldorfie pod kierunkiem 
W. Simmlera. Od roku 1872 wystawiał w Dudley Gallery, a także w Royal Academy. Do roku 
1897 mieszkał w Londynie, po czym przeniósł się na wieś do Hemingford Grey. Malował 
sceny rodzajowe, ukazując ludzi w domowym otoczeniu, przy codziennych zajęciach, 
z humorystycznym zacięciem obnażając ich słabości i głupotę. Do najbardziej znanych 
tematów jego prac należą sceny z życia mnichów. Dzieła artysty, nasycone realizmem 
i dbałością o szczegół, są świetną ilustracją wiktoriańskich wnętrz; cieszyły się też dużym 
powodzeniem, a wiele z nich było rozpowszechnianych w formie reprodukcji. Twórczość 
artysty prezentowana jest m.in. w kolekcji Muzeum Narodowego w Liverpool czy Tate Britan.
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56
Stephan Sedlácek
(1868–1936)

Scena rodzajowa

olej, deska, 33,5 × 44 cm
sygn. p. d.: Stephan Sedlácek

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

Artysta-malarz pochodzenia czeskiego. Najprawdopodobniej działał w Wiedniu. Nie wiadomo 
gdzie pobierał nauki malarstwa. Jego twórczość to przede wszystkim sceny buduarowo-
-salonowe, umiejscowione w dystyngowanych pomieszczeniach. Na głównych aktorów tych 
przedstawień artysta wybierał francuskich przedstawicieli wyższych sfer. Ubrani w stroje, 
rodem z połowy 18 wieku, zazwyczaj byli ukazani podczas rozmów, gry w karty, bilard czy 
przysłuchujących się koncertom smyczkowym, czy klawesynowym. Scenki te rozgrywały 
się w pełnych przepychu rokokowych wnętrzach. Charakterystyczną cechą malarstwa 
Sedlecka jest umiejętność oddania nawet najmniejszych detali przedmiotów, znajdujących 
się w uwiecznianych pokojach, jak np. bogato rozrzeźbionych ram luster. Po mistrzowsku 
potrafił również ukazać na swych płótnach fakturę tkanin zarówno strojów postaci, jak i kotar 
czy zasłon. Drugim, często powtarzającym się motywem w malarstwie artysty są nasycone 
bogatą kolorystyką sceny orientalne, z przedstawieniami tancerek w haremach.
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57
Malarz nieokreślony 
(XIX/XX w.)

W Alpach

olej, płótno, 32 × 46 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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58
Malarz francuski 
(XIX w.)

Polowanie z psami myśliwskimi

olej, płótno, 72,5 × 92,5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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59
Herman Lasch 
(1861 Düsseldorf – 1926 tamże)

Żniwa

gwasz, tempera, płótno, 98 × 132 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: H. Lasch

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 19 000 zł

Artysta związany z düsseldorfskim środowiskiem artystycznym. Pejzażysta i malarz scen 
rodzajowych. Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla, budując kompozycję plamą barwną. 
Tworzył malownicze, nastrojowe widoki wiejskie, ale także dynamiczne przedstawienia wzbu-
rzonego morza. Jego prace znajdują się w wielu muzeach, m. in w Berlinie i w Düsseldorfie.
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60
Roman Kazimierz Kochanowski 
(1857 Kraków – 1945 Freising, Bawaria)

Sianokosy

olej, płótno, 23 × 35,5 cm
sygn. l. d.: R.Kochanowski

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w Krakowie, najpierw w prywatnej pracowni M. Cercha, 
a następnie, w latach 1873–1875 w Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i H. Gra-
bińskiego. Kolejne dwa lata spędził na wydziale pejzażu w akademii wiedeńskiej. W 1881 r. 
przeniósł się do Monachium, gdzie zamieszkał na stałe. Często odwiedzał Kraków, odbył też 
podróż po Galicji i Podolu, utrwalając krajobrazy i widoki tamtejszych miast, składające się 
na album wydany w 1898 r. w Wiedniu. Należał do monachijskich ugrupowań artystycznych 
Kunstverein i prestiżowego Union Internationale des Beaux Arts we Francji. Künstlerge-
nossenschaft. Kochanowski malował głównie pejzaże, niemal zawsze wzbogacane ludzką 
postacią. Motywy dla swoich prac znajdował przede wszystkim w nadwiślańskim krajobrazie 
z okolic Krakowa. Chętnie posługiwał się węglem, kredką, ołówkiem czy tuszem, tworząc 
nastrojowe, monochromatyczne przedstawienia. Był mistrzem małej formy. Sporadycznie 
malował również kwiaty i studia portretowe. Brał udział w międzynarodowych wystawach, 
m.in. w Wiedniu, Monachium, Berlinie i Londynie, ale także w wystawach krakowskiego 
i lwowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP.
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61
Carl Ludvig Trägårdh 
(1861–1899)

Dama z parasolką, 1892 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: (...)/Tragardh. (18)92

Wystawiany:
Modna pani u wód. Kąpieliska nad 
Bałtykiem 1880–1914, Muzeum Sopotu, 
15 lipca – 7 listopada 2010 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Malarz szwedzki, impresjonista. Studiował w akademii sztokholmskiej w latach 1881–1883, 
w Karlsruhe (1883–1884) i w Monachium (1885 r.). Po studiach osiadł w Paryżu, gdzie żył 
i malował aż do swojej przedwczesnej śmierci. W okresach letnich podróżował do ojczystej 
Szwecji, gdzie powstawały jego sielankowe pejzaże z krowami i pasterzami. Prace artysty 
znajdują się w muzeach szwedzkich w Sztokholmie, Gotheborgu, Malmo, Lund.
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62
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 Kraków)

Dworek

olej, płyta, 23 × 32 cm
sygn. l. d.: B. Rychter Janowska

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 17 000 – 18  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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63
Stanisław Żarnecki  
(Izydor Goldfinger)
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Portret mężczyzny, 1906 r.

olej, płótno, 147 × 93 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. g.: StŻarnecki/1906

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

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera 
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W trakcie studiów zmienił 
nazwisko z powodów wyznaniowych - przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego 
chrzestnym był ówczesny rektor akademii - Julian Fałat. W latach 1914–15 mieszkał 
i pracował we Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku austriackim gdzie portretował wiele 
osobistości wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię. 
W 1921 r. wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie malował wiele 
portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie 
zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie wiele 
portretów krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym obserwatorem 
co uczyniło go genialnym portrecistą.
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64
Marcel Rene von Herrfeldt 
(1889 Boulogne-Billancourt – 1965 
Monachium)

Akt kobiety

olej, płótno, 90,5 × 76 cm
sygn. l. g.: HERRFELDT

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Artysta pochodził z rodziny o artystycznych aspiracjach – jego ojciec, Luis Ricardo Falero był 
jednym z najsłynniejszych paryskich malarzy kobiecych aktów. Matka artysty, Alicja Herrfeldt 
również była malarką. Studia artystyczne młody Marcel podjął w monachijskiej Szkole 
Rzemiosła Artystycznego, później naukę najprawdopodobniej kontynuował na tamtejszej 
Akademii Sztuk Pięknych. W czasie I wojny światowej artysta został powołany do wojska, 
a wkrótce potem został zesłany na Syberię. Do Monachium szczęśliwie powrócił przez 
Chiny i Indie. Po raz pierwszy swoje prace Herrfeldt zaprezentował szerokiej publiczności 
w 1921 roku, kiedy to miała miejsce jego pierwsza wystawa. Podejmowanym przez artystę 
motywem były zmysłowe akty, najczęściej przedstawiające w erotycznych pozach orientalne 
tancerki. Prace artysty znajdują się w prestiżowych zbiorach muzealnych, m.in.: w galerii 
Starej Pinakoteki w Monachium.
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65
Giovanni Francesco Romanelli, 
naśladowca 
(XIX w.) 

Sybilla Kumańska

olej, płótno, 101 × 83 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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66
Etienne 
(XX w.)

Tancerka orientalna

olej, płótno, 40,5 × 30,3 cm
sygn. l. d.: Etienne

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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67
Damian Krajewski
(1855 Kamionka Strumiłłowa –?)

Portret młodej kobiety

olej, płótno, 52 × 44 cm
na odwrocie napis: DAM. KRAJEWSKI

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

W latach 1870–1875 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u W.Łuszczkiewicza. 
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie kontynuował naukę w tamtejszej Akademii pod 
kierunkiem A. Wagnera. W tym okresie blisko przyjaźnił się z malarzem J. Fałatem. W latach 
1884–1890 był członkiem Münchner Kunstverein. Swoje prace wystawiał w Warszawie, 
Krakowie i we Lwowie W swych obrazach podejmował tematykę historyczną oraz rodzajową. 
Na największą uwagę zasługują jednak portrety, wyróżniające się pewną kameralnością 
i intymnością przedstawienia.
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68
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret Karla Huberta 
Roztworowskiego, 1919 r.

olej, tektura, 25 × 26 cm
sygn. i dat. p. g.: Wlastimil Hofman/1919

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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70
Ignacy Pinkas
(1888 Jasło – 1935 Kraków)

Plac Mariacki w Krakowie

olej, tektura, 27 × 23 cm
na odwrocie szkic olejny Kościoła Mariackiego

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

69
Ignacy Pinkas
(1888 Jasło – 1935 Kraków)

Widok z Małego Rynku

olej, tektura, 21 × 26 cm
sygn. p. d.: Pinkas
na odwrocie szkic olejny z przedstawieniem morza

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

W latach 1908–1914 jako wolny słuchacz studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni S. Dębickiego 
i J. Malczewskiego. W 1914 wstąpił do Legionów. Jako malarz i rysownik wykonywał wiele portretów i studiów legionistów oraz widoki 
z terenu działań wojennych. Nazywany przez kolegów „Pinkacy” niejednokrotnie właśnie w ten sposób sygnował swoje prace. Po wojnie 
zamieszkał w Krakowie. W latach dwudziestych i trzydziestych wiele podróżował odwiedzając m.in. Warszawę, Wilno, Lwow, Gdańsk, czy 
Pragę, gdzie spędził cały 1924 rok. Owocem tych podroży były motywy architektoniczne, zabytki, scenki rodzajowe czy malownicze krajobrazy 
okolic. Należał do Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie. Swoje prace prezentował w TPSP w Krakowie, w warszawskiej 
Zachęcie, a także we Lwowie, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi. Artysta tworzył w technice olejnej, pastelowej oraz akwarelowej. Prace jego 
autorstwa, przedstawiające miejskie widoki, charakteryzuje niezwykle subtelna, zrównoważona kolorystyka.
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71
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Plac Zamkowy zimą

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

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 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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72
William Delmar 
(1823 – 1856 Canterbury (?))

Wzburzone morze

olej, płótno, 69 × 106 cm
sygn. p. d.: VDelmar

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Pejzażysta  angielskiego pochodzenia, działający w Canterbury. W latach 1823–1856 
wystawiał swoje obrazy w Królewskiej Akademii oraz w  Suffolk Street Gallerie.  Malował 
pejzaże morskie, niejednokrotnie urozmaicone  widokami żaglówek. Jego twórczość cha-
rakteryzuje niezwykły realizm przedstawiania i dynamika ujęcia. Doskonale potrafił oddać 
żywioł i potęgę morza.
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73
Erwin Wilhelm Carl Günter
(1864 Hamburg – 1927 Düsseldorf)

Łodzie na morzu

olej, płótno, 92 × 121 cm w świetle ramy
sygn. l. d. Erwin Gunter/Dlf

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Studiował w akademii w Düsseldorfie pod kierunkiem H. Croli. Artysta szczególnie upodobał 
sobie tematykę marynistyczną. Płótna ukazujące nadmorskie pejzaże są owocem jego podróży 
do Holandii, Włoch, Francji, Anglii i Egiptu. Od 1891 r. brał udział w licznych wystawach, 
m.in. w Berlinie, Monachium i Düsseldorfie, gdzie w 1898 r. osiadł na stałe. Wierny tradycjom 
düsseldorfskiej szkoły pejzażu, malował nastrojowe krajobrazy, przywiązując szczególną 
uwagę do roli światła. Jego obrazy o charakterystycznej brunatnej kolorystyce i znakomitych 
efektach luministycznych znajdują się m.in. w zbiorach muzealnych w Hamburgu, Berlinie, 
Bremerhaven, Hadze oraz Gdańsku.
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74
Feliks Kazimierz Wygrzywalski
(1903 Rzym – 1966)

Nimfa na skałach

olej, płótno, 40 × 61 cm
sygn. p. d.: F. K. Wygrzywalski

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

Syn malarza Feliksa Michała Wygrzywalskiego (1875– 1944). W latach 1923–28 studiował 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Władysława 
Jarockiego. Po ukończeniu studiów podróżował po Włoszech. W swojej twórczości artysta, 
podobnie jak i jego ojciec, często sięgał po barwne motywy orientalne, wykorzystując 
je w kompozycjach figuralnych. Malował także akty, portrety, martwe natury, pejzaże – 
najczęściej nadmorskie. Swoje prace wystawiał w TPSP w Krakowie, Lwowie, czasem 
również w Warszawie. Od 1950 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków.
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75
Adolf Schuhknecht
(1889 Reichenbach – 1940)

Port w Neapolu

olej, płótno, 80 × 120 cm
sygn. l. d.: A.Schuhknecht

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował w Akademii monachijskiej. Wiele podróżował, m.in. do Grecji, Włoch, Egiptu, 
Skandynawii i Ameryki Południowej, malując tamtejsze pejzaże zarówno nadmorskie, jak 
i górskie. Częstymi motywami jego obrazów były żaglowce i okręty wojenne. Starannie 
dobierał środki wyrazu artystycznego, zależnie od podejmowanej tematyki.
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76
Ludwik Stasiak
(1858 Bochnia – 1924 Bochnia)

Gdańsk

olej, dykta, 48,5 × 70,5 cm
sygn. p. d.: Ludwik Stasiak/Gdańsk

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarz i publicysta. Wykształcenie artystyczne zdobył szkoląc się w zakresie malarstwa 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, w pracowniach artystów takiej miary, jak Jan Matejko, 
Feliks Szynalewski, Florian Cynk i Władysław Łuszczkiewicz, co nie pozostało bez wpływu na 
ukształtowanie jego zainteresowań malarskich. Studia kontynuował w Wiedniu i Monachium, 
gdzie zetknął się ze środowiskiem prężnie rozwijających się artystów- monachijczyków. 
Umiejętności malarskie Stasiaka przykuły uwagę hrabiego Ignacego Milewskiego, zna-
nego i poważanego kolekcjonera, który stał się pierwszym mecenasem artysty. Często 
podejmowanymi przez malarza gatunkami były pejzaże, sceny rodzajowe, historyczne, 
religijne, a nawet baśniowe. Stasiak trudnił się także jako ilustrator w „Kłosach”, „Bluszczu” 
i „Biesiadzie Literackiej”.
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77
Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Na polskim brzegu 

olej, tektura, 57,5 × 42 cm
sygn. p. d.: HENRYK UZIEMBŁO
na odwrocie autorska nalepka z pracowni 
artysty z tytułem i opisem obrazu: HEN-
RYK UZIEMBŁO, Kraków Plac Groble 
3m 3, ‚Na Polskim Brzegu’, olejny, oraz 
powyżej ślad po nalepce wystawowej 
z napisanym obok numerem katalogo-
wym: Nr 25

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w la-
tach 1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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78
Józef Alfred Sipiński
(1886 Poznań – 1968 tamże)

Orłowo, 1928 r.

olej, tektura, 35 × 49,5 cm
sygn. i dat. l. d.: A J. Sipiński/Orłowo 
1928

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

Polski malarz oraz aktor. Członek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Stowarzyszenia 
Artystów Malarzy „PROARTE”. Głównie związany z Warszawą, gdzie mieściła się jego 
pracownia. W swojej twórczości artystycznej Sipiński zwracał się przede wszystkim w kierunku 
przedstawień pejzaży. W jego dorobku wiele miejsca zajmują rozległe panoramy polskich 
pól, malownicze widoki gór, czy nadmorskich brzegów. Swoje kompozycje często budował 
impastowo kładzioną plamą farby. W 1931 roku w Galerii Zachęta odbyła się wystawa 
monograficzna prac artysty.
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79
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Redłowo

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski/Redłowo

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 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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80
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Fale Bałtyku

akwarela, gwasz, papier, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: S.Jaxa
na odwrocie pieczątka autorska z tytułem 
pracy i adresem pracowni

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

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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81
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łódź na brzegu, przed 1939 r.

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

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

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. 
Wiele podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy 
z Europy, Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, 
Indii, Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. 
Prowadził bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. 
Ufundował i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię 
Morską. Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, 
wziął udział w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British 
Marina Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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82
Marian Stroński
(1892 Tarnopol – Przemyśl 1977)

Zamek w Czerowonogrodzie  
na Podolu

olej, tektura, 50 × 58 cm
sygn. p. d.: M. Stroński

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

Malarz związany z miastem Przemyśl, gdzie spędził większą część swojego życia. 
Wykształcenie artystyczne pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem 
Teodora Axentowicza, następnie kontynuował nauki w pracowni Kazimierza Pochwalskiego 
w wiedeńskiej ASP. Poszerzeniem umiejętności były studia w zakresie malarstwa ściennego 
i konserwacji w Paryżu, dokąd udał się w 1928 r. Po powrocie do kraju osiadł w Przemyślu, 
gdzie wykonał tekę grafik ukazujących architekturę i widoki miasta. Następnie przeniósł się 
do Warszawy, lecz wybuch II wojny światowej i zniszczenie jego pracowni w wyniku działań 
wojennych zadecydowały o osiedleniu się na stałe w Przemyślu. Twórczość Strońskiego jest 
zróżnicowana pod względem gatunkowym i formalnym. Artysta z powodzeniem realizował się 
twórczo zarówno w pejzażach, scenach rodzajowych i portretach, jak również w malarstwie 
bardziej eksperymentalnym, o formach bliższych abstrakcji.
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83
Zbigniew Gostwicki
(1906 Kraków – 2003 tamże)

Jesień w Bieszczadach, 1936 r.

olej, płótno, 61,5 × 77 cm
sygn. i dat. p.d.: Gostwicki/1936
na odwrocie naklejona kartka z napisem: 
malował/Zbigniew/Gostwicki

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

Malarz, do 1934 r. posługiwał się nazwiskiem Jarosz, by następnie przejść na nazwisko 
panieńskie matki. Nauki w zakresie edukacji artystycznej pobierał w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, kształcąc swój styl malarski pod pieczą ówczesnych profesorów: Teodora 
Axentowicza, Wojciecha Weissa, Fryderyka Pautscha. W 1931 r. udał się do Paryża, gdzie 
zetknął się z osobą Józefa Pankiewicza. Po powrocie do rodzinnego miasta, był związany 
i utrzymywał kontakty z tamtejszymi zrzeszeniami artystycznymi: „Grupą Dziesięciu”, w skład 
której należeli również m. in. Zbigniew Pronaszko, Adam Bunsch, Stanisław Borysowski, 
a także z tzw. pierwszą i drugą Grupą Krakowską. W twórczości Gostwickiego można 
wyróżnić dwie zasadnicze fazy stylowe: w okresie przedwojennym jawi się jako wybitny 
kolorysta, równie śmiało operujący paletą barwną, jak pędzlem, po wojnie zaś jego obrazy 
nabierają zgaszonego, niemal monochromatycznego kolorytu, kompozycyjnie natomiast 
bliższe są abstrakcji.
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84
Franciszek von Jackowski
(1885 Nadziejów – 1974 Amtzell)

Gorzanów – pałac zimową  
nocą, lata 1940–50.

olej, płyta, 50 × 60 cm
sygn. p.d.: F.v.Jackowski

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarz, pejzażysta. Studia artystyczne podjął we wrocławskiej Szkole Sztuki, następnie 
kontynuował wykształcenie malarskie podczas pobytów w Berlinie i Monachium. W 1920 r. 
los związał go ze Szklarską Porębą, gdzie wraz z Alfredem Nikischem, Hansem Oberländerem 
i innymi współtworzył kolonię artystyczną figurującą pod nazwą: „Stowarzyszenie Artystyczne 
Twórców św. Łukasza”. Ugrupowanie przyjęło za główny cel swojej działalności pielęgnowanie 
tradycji sztuki śląskiej i promowanie karkonoskich artystów. Z racji zamieszkania w bliskim 
otoczeniu gór w twórczości Jackowskiego często pojawiającym się tematem były krajobrazy 
górskie.
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85
Edward Matuszczak
(1906 Tymbark – 1965 Paryż)

Ostatni śnieg, 1935 r.

olej, płótno, 74 × 101 cm
sygn. l. d.: Matuszczak/1935
na odwrocie nalepka z wystawy z tytułem 
i z numerem pracy 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 27 000 – 30 000 zł

Malarstwa uczył się pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Wojciecha 
Weissa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1934 roku udał się do Paryża, gdzie 
kontynuował swoje malarskie studia w pracowni Józefa Pankiewicza. Po ukończeniu studiów 
zamieszkał na stałe we Francji. Przynależał do grupy Realite Nouvelle. W początkowej fazie 
swej twórczości Matuszczak chętnie sięgał po motywy polskich pejzaży oraz scen rodzajowych. 
Następnie, jego malarstwo zaczęło zwracać się ku nurtom abstrakcyjnym. Przebywając poza 
granicami Polski, Matuszczak wielokrotnie nadsyłał swoje prace na organizowane tu wystawy.
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86
Max Hanemann 
(1882 Łódź – 1944 ?)

Morskie oko

olej, płótno, 67 × 90 cm
sygn. p. d.: Maks Haneman

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

Studia odbył w pracowniach Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego w krakowskim 
ASP w latach 1911–14 i 1919–20. Już w czasie studiów został nagrodzony brązowym 
medalem. Naukę odbył także w Warszawie w SSP. Po ukończeniu nauki przeniósł się do 
Zakopanego. Przed 1925 r. podróżował do Egiptu i Palestyny, a owocem tej podróży były 
liczne orientalne pejzaże. W czasie okupacji przeniósł się do Łodzi. W swojej twórczości 
Hanemann najczęściej sięgał po motywy tatrzańskie – z wielkim uwielbieniem malował 
i znawstwem malował widoki ukochanych gór. Był członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Podhalańskich. Swoje obrazy prezentował w warszawskiej Zachęcie, w TPSP w Krakowie, 
we Lwowie, Łodzi i Zakopanem i Budapeszcie. Jego prace należą do zbiorów zakopiańskiego 
Muzeum Tatrzańskiego, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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87
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Morskie Oko, przed 1925 r.

olej, płótno, 56 × 69 cm
sygn. p. d.: Ign.Pieńkowski

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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88
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Portret mężczyzny

olej, płyta, 30 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Borys.

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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89
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret Stanisławy 
Kminikowskiej, 1968 r.

gwasz, płyta pilśniowa, 70 × 60 cm
sygn. p. d.: Suchanek

Wystawiany i reprodukowany:
Antoni Suchanek 1901 – 1982, Muzeum 
Narodowe w Gdańsku 2003, reprod. 
poz. 177.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

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



92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

90
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Pejzaż z wieżami

olej, tektura, 24 × 31 cm
sygn. l. d.: Borysowski

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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92
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż II

kredki, tusz, papier, 
11 × 17 cm

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

91
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż I

akwarela, 
kredki, tusz, papier, 
11 × 17 cm

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

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



94 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

93
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kwiaty z Tropei [Fiori a Tropea]

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Eugeniusz Ebiche / 
fiori a Tropea

cena wywoławcza: 6 000  zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
z 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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94
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura z butelką

olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebiche / MAKASKA

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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95
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z syfonem, 1994 r.

olej, płótno, 75 × 85 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie autorski opis: JAN 
SZANCENBACH/MARTWA NATURA 
Z SYFONEM/1994

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 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.

WSPÓŁECZESN
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96
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Bulwar Kapucynów w Paryżu, 
1995 r.

olej, płótno, 84 × 95 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie autorski napis: JAN 
SZANCENBACH/BULWAR KAPUCYNÓW 
W PARYŻU/1995

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

WSPÓŁECZESN
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97
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Kutno, 1993 r.

olej, płótno, 73,5 × 100,5 cm
sygn. opisany i dat. p. d.: KUTNO 93/E.
DWURNIK
na odwrocie autorskie zapiski: 1934 oraz 
1993/E.DWURNIK/KUTNO/IX: 666

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

„Doświadczenie uczy nas, iż poszczególne barwy wywołują określone nastroje (...) Aby 
odczuć w pełni te działania, trzeba otoczyć oko całkowicie jedną tylko barwą, na przykład 
przebywać w jednobarwnym pomieszczeniu, patrząc przez jednobarwne szkło. Człowiek 
identyfikuje się wówczas z barwą, ona zestraja oko i ducha unisono”. Goethe w „Nauce 
o barwach” jako pierwszy tak mocno zaakcentował psychologiczny aspekt myślenia 
o optyce. (…) Dwurnik w swoim ostatnim, malowanym od dwóch lat cyklu, proponuje 
postępowanie według recepty Goethego. Powinniśmy zestroić oko i ducha unisono i zatopić 
się całkowicie w błękitach, czy może raczej bogactwie błękitnych miast, w których malarz 
zignorował czerń i biel w ich czystej postaci. Zajął się jednym tylko kolorem. Kolorem 
najciemniejszym i najintensywniejszym, który sam, bez dodatku czerni, może - położony 
kryjąco - dać niemal czerń absolutną. Rozbielony całkowicie staje się najczystszą bielą. 
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że błękit ma największe walory dramatyczne 
wśród barw. A przy tym ma coś jeszcze - szlachetną jakość, która wyraża się tym, że nuży 
znacznie mniej niż inne kolory. I choć może przegrywa swym spokojem z zielenią, to nie 
zapominajmy, że właśnie błękitowi zieleń zawdzięcza swe istnienie. 

B. Deptuła, Niebieskie miasta, [w:] Edward Dwurnik. Niebieskie miasta,  
Galeria Zderzak, Kraków 1994 (kat.)
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98
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Gdańsk, 2015 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. u dołu: E.DWURNIK 2015
na odwrocie autorskie zapiski: 2015/E.
DWURNIK/„GDAŃSK”/NR: XI -1951-/-
5386

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych Podróże 
autostopem – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978, 
Sportowcy, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w Drodze na Wschód (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. Portret (od lat 70-tych), Robotnicy (lata 80-te), Niech żyje wojna! 
(1991–1993), Niebieskie miasta (od 1993), Diagonalne (od 1996), Wyliczanka (od 1996). 
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował swoje prace 
na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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Wojciech Ćwiertniewicz
(ur. 1955 Krościenko nad Dunajcem)

Drzewa, 1989 r.

olej, płótno, 65 × 51 cm
sygn. i dat. p. d.: Ćwiertniewicz ’89
na krośnie napis z tytułem pracy

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

Studia w  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych odbył w  latach 1976–1981. Jest laureatem 
wielu nagród, między innymi Nagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida oraz nagrody 
„Exitu” za rok 2008. Jego prace są w wielu kolekcjach publicznych (m. in. W Muzeum 
Narodowym w Krakowie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Bibliotece Głównej ASP 
w Krakowie). Jest autorem 63 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 100 wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą.
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Antoni Fałat 
(ur. 1942 Warszawa)

Cyklista, 1990 r.

olej, płótno, 60 × 54,5 cm
sygn. i dat. p. d.: ant. Fałat 21. III. 90

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej AUT (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „O poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory-
-szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie. W pracy Cyklista, 1990, artysta powraca do jednego z ulubionych 
i często powtarzanych motywów, wcześniej realizowanego w dziełach z 1975 i 1989 r.
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101
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kwiat, 1998 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: 98/J.SIENICKI
na odwrocie autorskie napisy: Jacek/
Sienicki/„Kwiat”/ol. pł. 1998

cena wywoławcza: 33 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w 1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy.  
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację z ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 65 × 46 cm
na krośnie nalepka depozytowa z Muzeum 
Narodowego w Poznaniu z napisem: Dep/
AN 26
oraz owalna pieczęć NACHT/SAMBORSKI 
z napisem: Aniela Nacht-Łempicka

cena wywoławcza: 52 000 zł
estymacja: 75 000 – 80 000 zł

W latach 1918–21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu 
i Berlinie. W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie przebywał 
do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim 
ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych 
już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej 
twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. 
Malował przeważnie powielające się motywy, takie jak akty, martwe natury. Artysta niechętnie 
brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty 
na Biennale Weneckim w 1959 r. W latach 1947–49 był profesorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata (1949–1969) związany był również 
z warszawskim ASP.



104 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

103
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Apel, 1990 r.

akryl, płótno, 90 × 120 cm
na odwrocie napis autorski: J.SZAJNA 
„APEL”1990/12
oraz nalepka z Biennale Sztuki w Wenecji 
z 1990 r.

Wystawiany:
XLIV Międzynarodowe Biennale Sztuki 
w Wenecji, 1990 r.
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia 
1991– 92
Circulo de Bellas Artes, Madryt  1993
Europa-Europa, Bonn 1994
Oświęcim, Düsseldorf, Bochum, Warszawa 
1995 r.

Opole, Weimar-Buchenwald, Kalisz 1996 r.
Museo Permanente, Mediolan 2001 r.
TEART, Związek Polskich Artystów Plasty-
ków, Warszawa 2002 r.
TEART  wystawa oraz happening Drabina 
do nieba, Muzeum Narodowe, Warszawa 
– Sankt Petersburg 2001 r.
Czy ktoś to słyszy, Weimar-Buchenwald,  
2005 r.
Czy ktoś to słyszy, Berlin, 2007 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Nad Motławą, około 1950 r. 

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. p. d.: A. Kobzdej

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

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W czasie socrealizmu 
był jednym z czołowych artystów zaakceptowanych przez władze komunistyczne. W końcu, 
jego styl uległ dużej zmianie. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie –  
1972 Warszawa) 

Idol czarno-szary, 1962 r. 

olej, płótno, 100 × 81 cm 
sygn. i dat. p. d.: Kobzdej / 1962
na odwrocie  autorskie zapiski: Alek-
sander Kobzdej/1962/”IDOL CZARNO/
SZARY’/81 X 100

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja:  75 000 – 85 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W czasie socrealizmu 
był jednym z czołowych artystów zaakceptowanych przez władze komunistyczne. W końcu, 
jego styl uległ dużej zmianie. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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Alfred Aberdam 
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Kompozycja nr 15

olej, deska, 39 × 38 cm
sygnowany p. d.: Aberdam
na odwrocie autorskie zapiski 

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

Rozpoczęte w 1913 r. studia w Akademii monachijskiej przerwał wybuch wojny i powołanie 
do armii austriackiej. W roku 1921 Aberdam kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza. Rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole A. Archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „Grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. Tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze sztafażu. 
Od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i Tuileries. Miał też 
kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we Lwowie, Warszawie czy Krakowie. 
W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. L. Chwistka 
i T. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, tematy muzyczne. 
Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą ciemnych barw, niekiedy 
ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele wystaw indywidualnych, 
m.in. w Paryżu, Tel-Avivie i Londynie.
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Dwie postaci, 1952 r.

olej, ołówek, papier, 57 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem. p. d.: T. Dominik 
1952

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel 
współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplomem w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa. Do 1990 roku wykładał 
na macierzystej uczelni, w której w 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po 
studiach tworzył głównie w technikach graficznych. Pod koniec lat 50-tych zwrócił się ku 
malarstwu. W początkowej fazie swojej twórczości Dominik skupiał się na przedstawieniach 
figuratywnych, a następnie zwrócił się ku abstrakcji. Artysta wykreował niepowtarzalny 
język malarski. Swoje kompozycje inspirowane światem natury, budował wielobarwnymi, 
kontrastowymi plamami o nieregularnych, często owalnych kształtach. Jego prace znajdują 
się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu 
i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
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Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Liliana D’A

olej, płótno 115,5 × 136 cm
sygn. p. d.: E. Markowski
na odwrocie: E.MARKOWSKI/WARSZA-
WA oraz na krośnie „LILIANA  D’A”

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 75 000 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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109
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Głowa

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

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

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

Scena zbiorowa, 2003 r.

pastel, węgiel, papier, 60 × 80 cm
sygn. i dat. p. g.: FrStarowieyski/1703

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

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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111
Juliusz Joniak
(ur. 1925 Lwów)

Martwa natura z winogronami, 
2006 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. p. d.: Joniak’06.
opisany na odwrocie: JULIUSZ JONIA-
K/”MARTWA NATURA Z WINOGRONAMI 
‘ 06”/65 X 81/2006.

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Australijski sen XVIII, 2007–8

akryl, płótno, 80 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Dobkowski 
2007–2008 ROK
opisany na odwrocie: Jan Dobkowski/
„AUSTRALIJSKI SEN XVIII” 2007–2008 
ROK/ACRYL/80cm x 60 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Port

gwasz, papier, 36,5 × 51 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JAN MŁODOŻENIEC

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

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich 
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty 
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty 
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy 
w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: Dawno 
temu w Ameryce, Ojciec chrzestny, Gremliny Rozrabiają, Wielki Gatsby.
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Jan Młodożeniec
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

August, 1992 r.

gwasz, papier, 28,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JAN MŁODOŻENIEC

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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115
Maciej Kozłowski 
(ur. 1976)

Narkoza, 2004 r.

płótno, akryl UV, 170 × 170 cm
napis na odwrocie: Maciej Kozłowski 
Narkoza/UV 170 × 170

Opisany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Sztuka Polska, (oprac.)
Anna Kroplewska-Gajewska, katalog 
wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu 
26 kwietnia – 1 września 2013, Toruń 
2013, s. 155; „Arteon. Magazyn o sztuce” 
nr 7 (63)/2005,okładka i il. s. 23;
A. Michalak, Przyczynek do dyskusji – jak 
stworzyć regionalną kolekcję „Znaki czasu”?, 
Toruń 2006, il. s. 20;
Obraz życia. Malarstwo polskie od 1946 
roku do dzisiaj, [katalog wystawy] Muzeum 
Początkow Państwa Polskiego, oprac 
D. Stryniak, Gniezno 2007, il. s. 68

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja 13 000 – 15 000 zł

W 2001 r. ukończył Wydział Edukacji Artystycznej na ASP w Poznaniu pod opieką prof. 
Andrzeja Leśnika oraz prof. Romana Kubickiego. W cyklu wielkoformatowych obrazów 
10–0 ukazał brutalny świat, pełny agresji i czyhającego niebezpieczeństwa. Wielokrotnie 
wystawiał, m.in. na wystawach Obraz Roku 2001, Obraz Roku 2002, Obraz Roku 2003, 
Supermarket Sztuki III w galerii DAP w Warszawie w 2002 r., Złudne oczekiwania Kunsthalle 
Darmstadt Niemcy w 2005 r.” oraz indywidualnie. Jest zdobywcą Grand Prix miesięcznika 
„Art & Business” w konkursie Obraz Roku 2003.
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Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Szach, 1990 r.

assemblage, 97 × 69 cm
sygn. i dat. p.d.: Szajna 1990; w l.d.: 
„Szach”

Wystawiany:
Santa Cruz de Tenerife, 1990 r.
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, lata 
1991–92
Centrum Scenografii, Katowice,
Circulo de Bellas Artes, Madryt 1993 r.
Kunsthalle, Graz, Zamek- Szczecin, Muzeum  
Narodowe; Wrocław; Muzeum Narodowe; 
Osaka 1998 r.
Instytut Kultury Polskiej, Budapeszt 1999 r.
Instytut Kultury Polskiej, Rzym 2000 r.
Museo Permanente, Mediolan 2001 r.
TEART, Pałac Sztuki, Kraków,
TEART, Związek Polskich Artystów Plasty-
ków, Warszawa 2002 r.
TEART, wystawa oraz happening Drabina 
do nieba, Muzeum Narodowe, Warszawa- 
Sankt Petersburg 2001 r.
Czy ktoś to słyszy, Weimar-Buchenwald 
2005 r.
Czy ktoś to słyszy, Berlin 2007 r;
Józef Szajna, Budapeszt – Bukareszt 2007 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza:  38 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 
XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był przetrzymywany w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerie z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym 
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągniecia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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117
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Ale Fafcio też był grzeczny, 
2015 r 

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

cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 6 000 – 8 000 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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118
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Orająca, 2015 r. 

akryl, płótno 38 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.: J. Pałucha 2015

cena wywoławcza: 1 900 zł 
estymacja: 3 000 – 4 000 zł 
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119
Zdzisław Kałędkiewicz
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Spacer o zachodzie, 1963 r.

olej, płótno 70 × 150 cm
sygn. i dat. l. d.: Z.Kałędkiewicz/63
na odwrocie autorski opis: Z. Kałęd-
kiewicz/Gd.Oliwa, Leśna 9/2/”Spacer 
o zachodzie”/ol. 70 × 150 cm.
oraz nalepki wystawowe z Biura Wystaw 
Artystycznych w Sopocie z wystawy: Fe-
stiwal Jubileuszowy Malarstwa, Szczecin, 
1964 r i z Muzeum Okręgowego im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
z 1965 roku

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-Oli-
wie. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP 
(1955 r.). Od 1945 r. pracował w Katedrze 
Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej, następnie w Pań-
stwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był 
wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W począt-
kowej fazie twórczości malował niezwykle 
barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by 
następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić 
się ku syntezie – przetwarzał rzeczywistość 
w subiektywny i niepowtarzalny sposób.

Wystawiany:
Festiwal Jubileuszowy Malarstwa, BWA 
Sopot, 1964 r.
Zdzisław Kałędkiewicz (wystawa monogra-
ficzna), Muzeum Okręgowe im. Leona
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 1965 r.
Zdzisław Kałędkiewicz, CBWA Zachęta, 
Warszawa 1972 r.
Wystawa retrospektywna, BWA Sopot, 1972 r.
Wystawa indywidulana, Galeria El, Elbląg,  
1991 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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120
Zdzisław Kałędkiewicz
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Rudera, 1971 r.

olej, płótno 90 × 130 cm
sygn. i dat. p. d.: Z. Kałędkiewicz/71
na odwrocie opis autorski: Zdzisław 
Kałędkiewicz/Gdańsk- Oliwa, Leśna 
9/2/(BRENTOWO) ol. 90 × 130 cm./
RUDERA cena: 20.000 zł oraz nalepka 
z wystawy z 1976 roku Ułan Bator 
z Biura Wystaw Artystycznych w Sopocie

Wystawiany:
Zdzisław Kałędkiewicz, CBWA Zachęta, 
Warszawa 1972 r.
Wystawa retrospektywna, BWA Sopot, 1972 r.
Współczesne malarstwo polskie (wystawa 
zbiorowa), Sztokholm, 1977 r. 

Co chciałem swoimi obrazami powiedzieć? 
To, czego powiedzieć się nie da, ale co 
można doznać i zasygnalizować innym: 
pewien rodzaj wewnętrznego napięcia 
zdolnego pobudzić wyobraźnię, rodzić 
obrazy i myśli. (s. 203)

Moje „palety”, na których rozpoczynam 
pracę, to chaos, trzeba go zorganizować, 
ale nie do końca, by nie zakrzepł, by żył, 
jak żyje wszystko, co stwarza przyroda. Aby 
sprostać temu zadaniu, trzeba być twórcą, 
czyli bogiem tego mikro-wszechświata 
o powierzchni, powiedzmy, metra kwadra-
towego, ale – wymiarze nieskończoności, 
o ile zadanie się uda. (s. 157)

Z. Kałędkiewicz, Mrok i cud widzenia. 
Szkice o sztuce z rysunkami autora,  

Pelplin-Gdańsk 2002

Ułan Bator, Społeczno-rewolucyjna tematy-
ka w polskiej sztuce, (wystawa zbiorowa), 
Ostersokysten, 1978 r.
Polska sztuka współczesna, (wystawa 
zbiorowa), Galeria Landesbanke, 1987 
Monachium
Wystawa indywidulana, Galeria El, Elbląg,  
1991 r.
Ocalić od zapomnienia, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Gdańsk 2007 r.
Wybrzeże Zdzisława Kałędkiewicza, Mu-
zeum Historyczne Miasta Gdańska, 2012 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł
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121
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1997 r.

olej, płyta pilśniowa, 133 × 98 cm
sygn. i dat. na odwrocie: TŃ/BEKSIŃ-
SKI/1997

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe 
do Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wysta-
wiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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122
Władysław Jackiewicz
(ur. 1924 Podbrodzie)

Portret anonimowy, 1978 r.

olej, płótno, 70 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Jackiewicz/78
opisany na odwrocie oraz na krośnie: 
W. JACKIEWICZ/PORTRET ANONIMOWY 
V 78

cena wywoławcza: 14 000 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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123
Marek Żuławski
(1908 Rzym – 1985 Londyn)

Mężczyzna przy stole, 1968 r.

technika mieszana (akwarela, tusz, 
collage), papier, 52 × 76 cm
sygn. p. d.: Marek
na odwrocie nalepka w języku angielskim 
z autorem i tytułem pracy

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

Malarz, rysownik, grafik, a także i krytyk sztuki. Studiował w latach 1926–33 w warszawskiej 
ASP pod kierunkiem Karola Tichego oraz u prof. Felicjana Kowarskiego. Po uzyskaniu 
stypendium ministerialnego w 1935 roku, Żuławski swoją artystyczną naukę kontynuował 
w Paryżu. W 1936 roku wyjechał do Londynu, gdzie został na stałe. Pracował dla BBC, 
przygotowując audycje o plastyce współczesnej. Odbył wiele podróży, m.in. do Włoch, Grecji, 
Szwajcarii, także na Bliski Wschód. W początkowej fazie swej malarskiej twórczości inspirował 
się sztuką postimpresjonistów. Z czasem swoim kompozycjom nadawał uproszczoną formę, 
tworząc przy tym swój oryginalny styl. W swoich pracach artysta zawsze na pierwszy plan 
wysuwa postać człowieka. Prace Żuławskiego należą do wielu zbiorów muzealnych, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych.
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124
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura, 1998 r.

olej, płótno, 54 × 73 cm
sygn. i dat. p. d.: 1998 K.Bereźnicki

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 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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125
Roman Modzelewski
(1912 Łoździeje/Litwa – 1997 Łódź)

Kompozycja, 1982 r.

technika własna, płótno, 50 × 61 cm
sygn. i dat. l. d.: Roman Modzelew-
ski/1982

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach F. Kowarskiego i L. Pę-
kalskiego. Jako jeden z reprezentantów młodych polskich artystów uczestniczył w Wystawie 
Światowej w Paryżu w 1937 roku. W czasie wojny przebywał we Lwowie. W 1945 roku 
wrócił do Warszawy, gdzie rok później obronił dyplom z malarstwa. Wraz z W. Strzemińskim, 
S. Wegnerem i L. Turowiczem, tworzył podwaliny pod uczelnię artystyczną w Łodzi. Z PWSSP 
w Łodzi był związany przez ponad 30 lat, pracował tam jako profesor malarstwa oraz pełnił 
przez 12 lat funkcję jej rektora. Twórczość Modzelewskiego przez lata ewoluowała, od 
impresjonizmu, przez eksperymenty z formą i kolorem, kubizm, aż po abstrakcje o prostych, 
klarownych układach rytmicznych przedstawionych na reliefowych formach plastycznych. 
Artysta, poza malarstwem zajmował się także projektowaniem awangardowych mebli inspi-
rowanych nowym materiałem – tworzywami sztucznymi. Jego projekty doceniła też sława 
zachodniego designu – Le Corbusier. Fotel zaprojektowany przez Modzelewskiego w 1958 r., 
o organicznym siedzisku z tworzywa w śmiałych kolorach i delikatnych metalowych nóżkach, 
został opatentowany za sprawą Le Corbusier’a w 1961 roku w Paryżu.
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126
Maciej Świeszewski
(ur. 1950 Sopot)

Kadłuby, 1988 r.

olej, płótno, 66,5 × 85 cm

Wystawiany i reprodukowany:
Maciej Świeszewski, „Ecce Homo” 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
5.03.2003–28.03.2004, str. 146

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

Malarz, grafik, rysownik, absolwent PWSSP w Gdańsku, uczeń Jacka Żuławskiego, Wła-
dysława Jackiewicza i Jerzego Zabłockiego. Profesor, prowadzi Pracownię Malarstwa na 
Wydziale Malarstwa gdańskiej ASP. Piastował funkcje prezesa Towarzystwa Sztuk Pięknych 
Zachęta w Warszawie oraz jest członkiem zarządu Fundacji im. D.Chodowieckiego w Berlinie.
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127
Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Kompozycja, 1972 r.

olej, płótno, 92 × 69 cm
sygn. i dat. p. d.: L.Kunka 72

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Absolwent PWSSP w Łodzi. Dyplom obronił w 1951 roku w pra-
cowni Wł. Strzemińskiego. W latach 1948–1949 kształcił się także w pracowni F. Légera 
we Francji. Między 1951 a 1978 wykładał na macierzystej uczelni, a od 1963 roku był 
prorektorem i dziekanem PWSSP. Członek grupy St-53 oraz uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy 
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale (1955) oraz 
II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1957). Jego prace nawiązują do „Powidoków” 
tworzonych przez Wł. Strzemińskiego oraz dekoracyjnej sztuki Matisse’a i Légera. Malował 
głównie abstrakcje geometryczne, z czasem ewoluujące w kierunku sztuki strukturalnej – 
bazującej na różnorodnych materiałach i technikach.
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128
Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Permutacje, 1970 r.

olej, technika własna, 60 × 60 cm
na odwrocie: JAN ZIEMSKI/1970r.
oraz naklejka z Biura Wystaw Artystycz-
nych z z Lublina z tytułem pracy i datą 
powstania

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

 Jeden z czołowych przedstawicieli  tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowanej 
wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), którą tworzyli m. in. 
Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński.  Ziemski 
brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają 
surrealistyczne prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci 
(Mona Lisa, Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku 
form bardziej abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, 
które znalazły odbicie w wykonywanych w  gipsie tzw. formurach. Zamieszczona w ofercie 
aukcyjnej praca – Permutacje, 1973 – jest przykładem zwrotu zainteresowań Ziemskiego 
w obszar bliski op-artowi, w której przy pomocy wygiętych listewek tworzył kompozycje 
mające na celu uzyskanie złudzeń optycznych.
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129
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Mutacja III, lata 1972–3

ceramika szkliwiona, 40 × 40 × 15 cm
na spodzie nalepka z autorskim opisem 
rzeźby: Mutacja III, 1972-3; (…) Hanna 
Żuławska, ul.Westerplatte 25/Sopot

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja:  6 500 – 8 000 zł

Studia artystyczne rozpoczęła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 
1930–1934 studiowała w pracowniach Pruszkowskiego i Kowarskiego, a następnie 
w Paryżu, gdzie wyszła za mąż za swojego kolegę ze studiów Jacka Żuławskiego. Oboje 
uwielbiali morze i żeglowanie i tuż przed II Wojną Światową przeprowadzili się do Gdyni, 
gdzie Hanna pracowała jako nauczycielka rysunku w liceum handlowym. Wraz z Jackiem 
i grupą studentów i profesorów z Warszawy, założyli PWSSP w Gdańsku. Od 1945 roku 
prowadziła pracownię ceramiki. W latach 1956–1957 współtworzyła grupę Kadyny. Była 
głównym inicjatorem ośrodka ceramiki na wybrzeżu, tworząc  tzw. szkołę sopocką. Łączyła 
funkcjonalność z formą artystyczną, walorowością, fakturowością czy barwą.
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130
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Tors kobiecy jasny z okręgami

ceramika szkliwiona, 45 × 42 × 25 cm 

Wystawiana i reprodukowana:
Szkoła sopocka – między sztuką a poli-
tyką. Love me or leave me. Państwowa 
Galeria Sztuki, czerwiec  2015, str.12

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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131
Adam Smolana 
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Transformacja, 1968 r.

dąb, 182 × 57 × 35 cm

Wystawiana:
Adama Smolana [wystawa indywidualna], 
Galera Arsenał, Poznań, 1971 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

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

Wernisaż wystawy Adama Smolany, Arsenał Poznań, marzec 1971 r.
(fot. Jerzy Nowakowski, zdjęcie z archiwum rodziny artysty)

Możliwości działania w drzewie i granicie, których przekroczyć nie można, przypominają 
napięcie łuku lub struny, trzeba wyczuć kiedy i gdzie kończy się wytrzymałość materiału. 
Poznanie praw materiału jest dla rzeźbiarza podstawą twórczości. Bezwzględne podporząd-
kowywanie materiału swoim koncepcjom jest dowodem niezrozumienia praw rządzących 
naturą. Dla mnie kształt drzewa łączyć ma się zawsze z kształtem człowieka. Natura 
w każdym swym przejawie jest logiczna i sensowna, pozostawia jednak zawsze miejsce na 
interpretację jeśli mieści się ona w logice budowy i charakterze materiału.

Adam Smolana
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132
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz patynowany, wys. 37 cm  
(z postumentem: 47 cm)
sygn. u dołu po prawej stronie: MITORAJ 
na odwrocie odcisk: A 87/1000 

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja:  40 000 – 50 000 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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  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 50 000 1 000

50 000 – 100 000 2 000

powyżej 100 000 5 000

REGUL AMIN AUKCJ I



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58 28 listopada 2015 (sobota), godz. 17.00
sopot@sda.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą lub e-mailem) do siedziby SDA nie później niż 
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

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

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą 
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możli-
wości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



wystawa połączona ze sprzedażą

7–28 l i s topada
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY /  GALERIA SZTUKI NOWOCZESNEJ
UL. BOH. MONTE CASSINO 43 /  SOPOT

MAREK RADKE XX



3 GRUDNIA (czwar tek) 2015 r., godz. 19.00

W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA
Jerzy Kossak, Ułan z koniem, 1928 r., olej, tektura, 72 × 49,5 cm



Krzysztof Rapsa, Pejaż, 2013
akryl, karton, 58x49 cm
sygn. l.d.: ‘Rapsa’

I AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 12 GRUDNIA 2015 • GODZ. 17 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



56 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 22 GRUDNIA (WTOREK) 2015 R. • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: (22) 828 96 98 • E-MAIL: MLODASZTUKA@SDA.PL

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

młodasztuka

Joanna Półkośnik, „1.3.0.9”

akryl, płótno, 90 × 60 cm



23 STYCZNIA (sobota) 2016 r.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, DŁUGA 2/3 

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

Henryk Siemiradzki, Studium z natury do sceny rodzajowej, Rzym, l. 1870-1880



28 STYCZNIA (czwar tek) 2016 r.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARSAVIANA
Para świeczników, Mendel Rozenblat, Warszawa, l. 1915–1921, srebro pr. „84 „, m. 786 g, wys. 37 cm
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 
ABERDAM ALFRED  106 
BARANOWSKI HENRYK  79
BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  121
BEREŹNICKI KIEJSTUT  124
BIEGAS BOLESŁAW  12 
BLOND MAURYCY  38 
BORYSOWSKI STANISŁAW  88, 90
BOUTIGNY PAUL EMILE  3 
CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  29, 71
CZAJKOWSKI STANISŁAW  21 
CZAJKOWSKI STANISŁAW  49
CZAPSKI JÓZEF  91, 92 
CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN  5 
ĆWIERTNIEWICZ WOJCIECH  99
DELMAR WILLIAM  72
DOBKOWSKI JAN  112
DOBROWOLSKI TADEUSZ  37 
DOMINIK TADEUSZ  107
DWURNIK EDWARD  97, 98
EIBISCH EUGENIUSZ  93, 94 
EIDRIGEVICIUS STASYS  109
ETIENNE  66
FAŁAT ANTONI  100
FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW  30 
FILIPKIEWICZ STEFAN  31
GORSTKIN WYWIÓRSKI MICHAŁ  17 
GOSTWICKI ZBIGNIEW  83 
GÜNTER ERWIN WILHELM CARL  73 
HANEMANN MAX  86
HERRFELDT MARCEL RENE VON  64 
HOFMAN WLASTIMIL  14, 68
HOLZMÜLLER JULIUSZ  25 
JACKIEWICZ WŁADYSŁAW  122
JACKOWSKI FRANCISZEK VON  84
JONIAK JULIUSZ  111 
KAŁĘDKIEWICZ ZDZISŁAW  119, 120 
KANELBA RAJMUND  39, 40 
KARSZNIEWICZ JERZY  46
KIRSZENBAUM DAWID JECHESKIEL 41

  
KLEIJN JOHANNES LODEVIJK  52
KOBZDEJ ALEKSANDER  104, 105 
KOCHANOWSKI ROMAN KAZIMIERZ  60
KORECKI WIKTOR  19 
KOSSAK JERZY  23, 24, 26 
KOSSAK JULIUSZ  1 
KOZŁOWSKI MACIEJ  115
KRAJEWSKI DAMIAN  67
KUNA HENRYK  13 
KUNKA LECH  127 
LASCH HERMAN  59
LAURENT HENRI ADOLPHE LOUIS  54
MALARZ FRANCUSKI (XIX W.)
Polowanie z psami myśliwskimi   58
MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX/XX W.)
W Alpach   57
MALCZEWSKI JACEK  2 
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  80
MARKOWSKI EUGENIUSZ  108 
MATUSZCZAK EDWARD  85
MENKES ZYGMUNT  15 
MITORAJ IGOR  132
MŁODOŻENIEC JAN  113, 114
MODZELEWSKI ROMAN  125 
MOKWA MARIAN  81
MUTER MELA  7
NACHT-SAMBORSKI ARTUR  102
NEILLOT LOUIS  8 
NIKUTOWSKI ARTUR JAN SEWERYN  18 
PAŁUCHA JACEK  117, 118
PIEŃKOWSKI IGNACY  87
PINKAS IGNACY  69, 70 
PIOTROWSKI ANTONI  45 
PROCAJŁOWICZ ANTONI  27, 28 
PRUSZKOWSKI TADEUSZ  6 
ROMAN TADEUSZ  35 
ROMANELLI GIOVANNI FRANCESCO,  
NAŚLADOWCA  65
RUSZCZYC FERDYNAND  22 

 
RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  62
RZEPIŃSKI CZESŁAW  36 
SADLER WALTER DENDY  55
SCHUHKNECHT ADOLF  75 
SEDLÁCEK STEPHAN  56 
SERAFIN WŁADYSŁAW  42 
SICHULSKI KAZIMIERZ  20 
SIENICKI JACEK  101 
SIPIŃSKI JÓZEF ALFRED  78
SMOLANA ADAM  131
STAROWIEYSKI FRANCISZEK  110 
STASIAK LUDWIK  50, 76
STROŃSKI MARIAN  82 
STRZAŁECKI JANUSZ  34 
SUCHANEK ANTONI  89 
SZAJNA JÓZEF  103, 116
SZANCENBACH JAN  95, 96
ŚWIESZEWSKI MACIEJ  126 
TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  10, 11 
TETMAJER PRZERWA WŁODZIMIERZ  16 
TRÄGÅRDH CARL LUDVIG  61 
TRUSZ IWAN  44 
UZIEMBŁO HENRYK  77
VENNE ADOLF VAN DER  53
WALISZEWSKI ZYGMUNT 9 
WATERLOO ANTHONIE  51 
WEISS WOJCIECH  32
WINKLER KONRAD  43 
WOJNARSKI JAN  47, 48 
WYGRZYWALSKI FELIKS KAZIMIERZ  74 
ZAWADOWSKI WACŁAW  33 
ZIEMSKI JAN  128
ŻARNECKI STANISŁAW  63 
ŻMURKO FRANCISZEK  4 
ŻUŁAWSKA HANNA  129, 130
ŻUŁAWSKI MAREK  123



Fragment obrazu Eugeniusza Markowskiego (1912–2007) 
Liliana D’A, poz. 108



Fragment obrazu Bolesława Biegasa (1877–1954)
Lord Byron, 1919 r., poz. 12




