od 1990

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
2 MAJA 2016

CENA: 30 zł (z 23% VAT) |

ISBN 978-83-64192-97-5

GLE 350d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 6,5 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 174 g/km.

Nowy GLE.
W najlepszej formie, w każdym terenie.

BMG Goworowski Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Łużycka 9, tel.: 58 660 49 49 • Gdańsk, ul. Elbląska 81, tel.: 58 322 22 22 • Bolesławice, ul. Słupska 6, tel.: 59 848 70 70

od 1990

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
2 MAJA (PONIEDZIAŁEK) 2016, 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:
od 18 kwietnia 2016 r. w siedzibie SDA
poniedziałek – piątek od 11 do 18
sobota od 11 do 15
Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

Po przyjściu na świat małego Rafałka rodzina Malczewskich przeniosła się do Nowego Sącza,
do państwa Gralewskich, rodziców Marii Malczewskiej. Zarówno Rafałem jak i jego starszą
siostrą Julią zajmowała się głównie matka oraz dziadkowie, Jacek skupiał się na karierze
artystycznej. Od tego momentu Rafał wychowywany był według metod pedagogicznych
babki Gralewskiej (…). Metody te polegały, jak się zdaje, na trzymaniu Rafała w kręgu
rodzinnym, niewypuszczaniu samego poza próg domu, bramę ogrodu oraz nadmiernej
dbałości o jego zdrowie. Ojcu jak pisze Rafał, ciężko było zwalczać te praktyki. Zimą
trzymano go w domu, wypuszczając jedynie na krótkie spacery. (Stanisław Potępa, Rafał
Malczewski, Tarnów, 2006, s.16.). Sam Rafał wspomina, że początkowo nie miał zbyt wielu
wspomnień związanych z ojcem. Pierwsze silniejsze relacje miedzy ojcem i synem nawiązały
się po przeprowadzce rodziny Malczewskich do willi Pod Matka Boską na krakowskim
Zwierzyńcu. Właśnie z tym miejsce wiąże się wiele ciepłych wspomnień Rafała dotyczących
życia rodzinnego oraz samej postaci ojca. Z tego też okresu pochodzi wiele portretów syna
autorstwa Jacka. Pierwszy, z 1893 roku, znany jedynie dzięki fotografii ze zbiorów Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, przedstawia portret kilkumiesięcznego Rafałka.
„Ubrany w jasny kaftanik z koronkowym kołnierzykiem, w ujęciu en trois quatre, z główką
delikatnie zwróconą w lewo – zadziwia kontrastem między okrągłą dziecinną twarzyczką
a smutnymi, zadumanymi oczami. To melancholijno- refleksyjne spojrzenie obecne będzie
niemal we wszystkich późniejszych portretach Rafała, rozsnuwając wokół niego specyficzną
aurę „miękkiego” smutku i spokoju.” (Dorota Folga-Januszewska Rafał Malczewski i mit
Zakopanego, Olszanica, 2006 s. 10.). Kolejny znany wizerunek czteroletniego malca pochodzi
z 1896 roku z przedstawieniem en face chłopca w białej koszuli z wysokim kołnierzykiem,
o jasnej cerze i popielatych włoskach, na brązowym neutralnym tle (reprodukowany w: Rafał
Malczewski i mit Zakopanego, (red). Dorota Folga-Januszewska, Olszanica 2006, il. 2). Inny
portret w nieco szkicowym ujęciu ukazuje stojącego na dróżce Rafała w białym fartuszku
i kapeluszem z szerokim rondem (reprodukowany w: Rafał Malczewski i mit Zakopanego,
przewodnik po wystawie, red. Agnieszka Fryz-Więcek, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2006,
str. 15). W zaciszu ogrodowej altany Jacek Malczewski ukazał skupionego na rysowaniu
syna w ok. 1900 r. (reprodukowany w: Rafał Malczewski i mit Zakopanego, op. cit, il. 5).
Z tego też okresu pochodzi prezentowany obraz, przedstawiający w szkicowym ujęciu Rafałka
stojącego na nasłonecznionej drodze ogrodu. Po lewej i po prawej stronie widać zielone paliki,
służące do wzmocnienia małych drzewek czy tez szczepów. Chłopiec ma na sobie czarny
kapelusik o szerokim płaskim rondzie, bluzkę i krótkie spodenki oraz narzuconą na ramiona
pelerynkę w tonie kobaltowo-fioletowym (fragm. ekspertyzy dr Kazimierza Buczkowskiego).
Wizerunek Rafała Malczewski ukazywał nie tylko w prywatnych przedstawieniach syna.
Fizis małego chłopca objawił się w licznych symbolicznych kompozycjach, m.in. w Pieśni
żałobnej z ok. 1900 r., czy w tryptyku Prawo, Ojczyzna, Sztuka z 1903 r.

1
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Rafałka,

ok. 1900 r.

olej, tektura, 27 × 21,5 cm
sygn. p. g.: J. Malczewski
na odwrocie ekspertyza Kazimierza
Buczkowskiego z 1959 roku

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

cena wywoławcza: 44 000 zł

zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne
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portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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„(…) będąc ciągle w kraju, kraj tylko rozumiem, krajowe postacie i krajowe okolice tylko
maluję, i zdaje mi się, że w rysunkach najczytelniejszym dla swoich zostałem.” Kostrzewski
jest rzeczywiście od początku swej działalności artystycznej malarzem całkowicie, bez reszty
swojskim. W jego twórczości brak zarówno śladów szkolnego akademizmu, jak i wpływów
współczesnej sztuki zachodnio-europejskiej. Od samego początku dokonał świadomego
wyboru swej drogi artystycznej, która ukształtowała się w głównej mierze przez samodzielną
obserwację swojskiej natury i najróżniejszych przejawów codziennego życia.


(I. Jakimowicz, Franciszek Kostrzewski, Warszawa 1952, s. 24)

Kostrzewski miał od wczesnej młodości wyraźne zamiłowanie do krajobrazu. (…) lubił lasy
i piękne drzewa. Zachwycając się topolami w Tarchominie, będzie się dziwił, „dlaczego u nas
przy tylu rozmaitych kierunkach w malarstwie tak mało jest pejzażystów? Przecież nasze
sosny, wierzby, topole, dęby i tyle innych drzew stanowią tak cudowne wzory”. Odpowiadał
mu szczególnie równinny krajobraz Mazowsza. (…) znajdą w nim swego odtwórcę głównie
mazowieckie laski i piaski, ożywione tak wiernie podpatrzonymi i umiejętnie odtworzonymi
postaciami mieszkańców tamtejszych wsi.


(ibidem s. 32)

2
Franciszek Kostrzewski

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza życia

(1826 Warszawa – 1911 tamże)

rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym.

Przed burzą,

1860 r.

olej, płótno dublowane, 63,5 × 91,5 cm
sygn. i dat. p. d.: F. Kostrzewski/1860
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Sobczak z Grajewa, a od
1933 r. rodziny Sobczak z Grodna.
Od 1945 roku obraz wraz z rodziną
powrócił na teren Polski.

Studiował w latach 1844–1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kostrzewski nauki
pobierał w pracowniach Ch. Breslauera, R. Hadziewicza, A. Kokulara oraz J. F. Piwarskiego.
W roku 1856 podróżował do Drezna, Wiednia, Berlina, Brukseli oraz Paryża. W tym czasie
zapoznał się z twórczością dawnych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego.
W tym czasie miał styczność z malarstwem dawnych mistrzów holenderskich z XVII w. oraz
barbizończyków, które wzbudziło w nim szczególne zainteresowanie. Kostrzewski w swoich
pracach dużo miejsca poświęcił scenom rodzajowym, najczęściej usytuowanych w rozległych
pejzażach. W tych kompozycjach artysta często ujmował motywy polnych dróg, zabudowy
wsi, drzew oraz kapliczek. Artysta używał ciepłej gamy barw, z przewagą brązów, zieleni.
Głównie pracował w technice oleju oraz akwareli. Był również autorem tysięcy ilustracji
i rysunków, często o charakterze satyrycznym, które reprodukowano w m.in. „Tygodniku
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Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano w Krakowie,
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Lwowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.
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Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten niewymowny
niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych grusz i jabłoni, świecących
w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie;
ten Boecklinowski prawie ożywiacz świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umiejący nadawać fizjonomie swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym
dziewannom; ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się,
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić wszystkich
szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych
feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie
różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego,
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją
tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy
poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy
to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem,
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki
są wielkimi oknami na przyrodę.


Miriam Przesmycki, Sztuki Plastyczne, w: Chimera, nr 1 styczeń 1901, s. 166-167

3
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Jesień
olej, deska, 21,7 × 30,3 cm
na odwrocie pieczęć: JAN STANISŁAWSKI
/ ZE SPUŚCIZNY / POŚMIERTNEJ / Janina Stanisławska, obok nr 121 (stempel
fioletowym tuszem) oraz potwierdzenie
autentyczności autorstwa Kazimierza
Buczkowskiego 22 lutego 1943 r.
Pochodzenie:
Kolekcja Janiny Stanisławskiej

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął
uczęszczać do Klasy rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował,
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m. in.: J. Bukowski,
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany
z życiem artystycznym Krakowa. Artysta tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach
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z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął
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eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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Drugim nurtem zainteresowań Teodora Axentowicza było malarstwo wynikłe z fascynacji
folklorem huculskim, barwnością strojów, malowniczością obrzędów, surowością obyczajów.
(…) Moda na folklor, która pod koniec XIX w. pojawiła się w polskiej kulturze, miała swoją
genezę w ideach romantyzmu. (…) W końcu lat osiemdziesiątych XIX w. zawiązała się
w Bronowicach kolonia malarska zafascynowana kolorytem wsi podkrakowskiej. W tym
samym czasie badacze kultury odkryli folklor huculski, który został spopularyzowany przez
literatów, historyków, etnografów, a także przez entuzjastów (…).


Teodor Axentowicz 1859-1938, red. S. Krzysztofowicz, Kraków 1998, s. 16-18

4
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Hucułka (Święto Jordanu),
1926 r.
olej, deska, 31,3 × 22,3 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: T axentowicz/ 926
na odwrocie: naklejka z salonu Sztuki
Alfreda Wawrzeckiego w Krakowie z
1937 r. z numerem katalogowym 173/37

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r.
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. CarolusaDurana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r.
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy
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kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki
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wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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Władysław Ślewiński w ciągu całej swojej twórczości podejmował trzy tematy. Były to: portrety, pejzaże i martwe natury. Te ostatnie stanowiły
zazwyczaj bukiety kwiatów w wazonach ceramicznych, ceramika, owoce, umieszczone na przykrytym serwetą stole. Ich tło bywało „nieokreślone”,
sugerując fragment miękko układającej się tkaniny, przeważnie gładniej lub słabo czytelnym deseniu.
Pieczątka i podpis Eugenii Ślewińskiej na odwrociu płótna świadczą o pochodzeniu obrazu. Eugenia Ślewińska, z domu Szewców
była zamożną Rosjanką. Po rewolucji w Rosji została praktycznie bez środków do życia. Po śmierci artysty w 1918 roku, żona starannie
zinwentaryzowała wszystkie obrazy (te na krosnach i same płótna bez krosien), gdyż – będąc w złej kondycji finansowej musiała opuścić
bretoński dom z pracownią w Doëlan (tzw. Zameczek) i przenieść się do Paryża, zabierając ze sobą całą spuściznę męża. Zamieszkała
wówczas w pensjonacie rodziny Primel, która opiekowała się nią i zapewne pomagała materialnie. Eugenia Ślewińska cały czas starała się
o zorganizowanie wystawy prac męża we Francji i Polsce. Wystawa ta doszła do skutku w warszawie, w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych
w 1925 roku. Na wystawie tej eksponowano 68 obrazów – większość z nich przed wystawieniem należało nabić na krosna i dorobić ramy.
Nie wszystkie prace, przywiezione przez Ślewińską do Warszawy wystawiono. Kilka obrazków zakupiono, część żona artysty podarowała
mieszkającej w Polsce rodzinie Ślewińskiego (większość tego daru spaliła się w czasie II wojny). Wyjeżdżając z Paryża do Warszawy na
otwarcie wystawy, Eugenia Ślewińska resztę prac podarowała rodzinie Primel. Była wówczas ciężko chora i wkrótce zmarła w Warszawie
tuż po otwarciu wystawy. Około 150–170 obrazów Ślewińskeigo – wszystkie, które pozostały po jego śmierci – opatrzonych jest „atestem”
żony: pieczątką i podpisem. Większość obrazów nie jest sygnowana.
Potomkowie tej rodziny wiele podarowali muzeum francuskim (Musée d`Orsay w Paryżu, Musée des Beaux-Arts w Rennes – stolicy
Bretanii, tak związanej ze Ślewińskim) oraz polskim (38 obrazów, głównie Muzeum Narodowemu w Warszawie). Kilka prac Ślewińskiego
sprzedano (m.in. kolekcje Altschula w USA i Fibaków), aby pokryć koszty konserwacji pozostałych obrazków z kolekcji Primel, które
nadal znajdują się w jej posiadaniu. Prof. Władysława Jaworska w monografii artysty (Władysław Ślewiński, Warszawa 1991) wymienia
i reprodukuje kilka obrazów w kolekcji Primel-Buffetaud, w tym dwa obrazy podobne do omawianej tu pracy: „Kwiaty w dzbanku na stole
z galeryjką” (ok. 1916, s. 170, il. 113) i „Kwiaty polne w wazonie” (ok. 1915, s. 110, il. 80); w tej ostatniej bukiet kwiatów umieszczony
jest w identycznym jak w obrazie – przedmiocie opinii – wazonie.
Ślewińscy, wracając do Bretanii, gdzie mieszkali do 1918 roku, zabrali ze sobą polską służącą – góralkę Magdalenę, którą zresztą wkrótce
traktowali niemal jak członka rodziny (Ślewiński namalował jej portret – ok. 1911, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie), ale
przypuszczalnie przywieźli też „pamiątki z kraju”. Obecność polskiej ludowej chusty (Bretonki takich nie używają) przesuwałoby datowanie
przedmiotu opinii na lata 1910–1918.
Fragmenty ekspertyzy
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Barbary Brus-Malinowskiej

Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Kwiaty w niebieskim wazonie,
lata 1906–1918
olej, płótno, 55 × 46 cm
na odwrocie płótna pieczątka:
„WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI/ze spuścizny/
POŚMIERTNEJ”/
podpis: E.Ślewińska; na krośnie namalowane dwukrotnie białą farbą „121”
Wystawiany i opisywany:
Władysław Ślewiński. Z Pont Aven do Kazimierza. Wystawa w 100-lecie pierwszego
pleneru malarskiego w Kazimierzu Dolnym,
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, październik 2009 – styczeń 2010 r.,
[katalog z wystawy] oprac. Waldemar
Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 2009, str. 55
Obraz posiada ekspertyzę prof. Barbary
Brus-Malinowskiej z 2011 r.

Przez krótki okres czasu pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej
u Wojciecha Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie
w Akadémie Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gauguina oraz artystów z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ
na późniejszą twórczość malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie
jeździł do miejscowości w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii.
W 1905 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał
do 1907 roku. Kilka miesięcy spędził również w Monachium. Przez krótki okres czasu, bo
w latach 1908–1910, był profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie
otworzył własną szkołę w swojej pracowni malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie
osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem
artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym,
którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński malował głównie pejzaże z widokami brzegów
morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem
i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie utrzymane w postimpresjonistycznym duchu
artysty odznaczały się prostotą. Operował szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując
harmonijny efekt pełen subtelności. Często sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur.
Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego jest cienko kładziona warstwa farby, przez
którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział w wystawach krakowskiego i lwowskiego

cena wywoławcza: 230 000 zł

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na

estymacja: 280 000 – 320 000 zł

paryskich Salonach Niezależnych, a także i w Warszawie i w Wiedniu.

10
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Portrety Meli Muter są do głębi podjętą kwintesencją człowieka, spostrzeżoną w jakimś
bardzo nieuchwytnym, nieraz może jedynym momencie zdrady wewnętrznej przed innym
człowiekiem. Jest to portrecistka obdarzona wielką umiejętnością wnikania w życie ludzkie,
umiejętnością oddawania bardzo mozolnie wyszukanej prawdy o człowieku portretowanym
w wyrazie twarzy, w układzie ciała, w ułożeniu i wyrazie rąk i podawania tej prawdy w formie bardzo bezwzględnej. Portrety Meli Muter są często dla portretowanego jak gdyby
odsłonięciem przed kimś innym własnego charakteru. Bezwzględność prawdy dojrzanej
przez malarkę przeraża go. Zdaje mu się, że jest „zbrzydzony”. Godzi go z portretem
niezawodne podobieństwo fizyczne i osobista faktura malarki, faktura zdobyta latami ciężkiej
pracy. Mocno zbudowane rysunkiem, kładzione silnymi, chropowatymi płaszczyznami
farby w kolorze najczęściej niebieskim, opartym o żółte tony akcesoriów, pomyślane jako
kompozycja barw i płaszczyzn, portrety te są dzisiaj arcydziełami sztuki malarskiej.
(M.Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.)

6
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret kobiety
w fioletowej bluzce
olej, sklejka, 45,5 × 39 cm
sygn. l. g.: Muter

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

cena wywoławcza: 70 000 zł

często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała

estymacja: 100 000 – 110 000 zł

także martwe natury.

12
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Obraz będący idylliczną kompozycją na tle pejzażu, przedstawia sporadycznie poruszany
przez artystę temat macierzyństwa, wśród których realizacji wymienić należy także takie
prace, jak Kąpiąca się i Przy wodospadzie – obie z 1913 r. (por. B. Brus-Malinowska,
Eugeniusz Zak 1884–1926, Warszawa 2004, poz. 41 i 44, s. 93-94)
Trudno oddać za pomocą słów marzycielskie piękno, delikatny poetycki czar tych obrazów.
Jesteśmy świadkami jakichś sielanek arkadyjskich, jakichś dolce far niente i sjest w krainie,
której nie ma na mapie, wśród kwiatów i drzew, nie znanych w podręcznikach botaniki.
Pośród wzgórz o liniach pieściwych i melodyjnych, nad zwierciadlaną wodą, półkolami
wcinającymi się w ląd, spoczywają w niedbałych, leniwych postawach (…).
M. Wallis, Eugeniusz Zak, „Przegląd Współczesny” 1927, z. X-XI
Pociągała mnie zawsze organiczność i miękkość linii i formy przy równoczesnej zdecydowanej
architektonice układu (…) dać bryłę, określić ją formalnie i zamknąć, a równocześnie
umieścić ją w atmosferze, rozlać na niej jak najbogatszą, nieuchwytną gamę tonów, otoczyć
ją rytmiczną melodią światła i cienia, która jest równocześnie wartością barwną. Konstrukcja
barwy – i to nie przez kontrasty, a bogactwo tonów – nierealny świat kolorystycznej wizji.
S. Zahorska, Ostatni interview [z Zakiem],
„Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12, s. 502–503

7
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta z dzieckiem na brzegu
jeziora (ok. 1913 r.?)
olej, karton, tektura, 34,5 × 44 cm
sygn. l. d.: Eug. Zak
Wystawiany:
Eugeniusz Zak (1884-1926).
Wystawa monograficzna,
18.12.2003–29.02.2004 r., Muzeum
Narodowe w Warszawie
Reprodukowany:
B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak
1884–1926, Warszawa 2004, poz. 70,
s. 102

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

cena wywoławcza: 250 000 zł

również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły

estymacja: 300 000 – 320 000 zł

z Pont-Aven.
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8
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Martwa natura z kwiatami
i owocami granatu, ok. 1935 r.
olej, płótno, 53 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Menkes
Obraz posiada ekspertyzę Adama
Konopackiego z 2013 r.

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

cena wywoławcza: 46 000 zł

stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata

estymacja: 70 000 – 80 000 zł

paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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9
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Kwiaty
olej, płótno, 38,5 × 46,5 cm
sygn. p. d.: H.Epstein

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse,
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię
do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim,
Ch. Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na
Korsyce. Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą
indywidualną była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku.
Po wojnie pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de

cena wywoławcza: 22 000 zł

Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

malarstwo ogromny wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów.
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10
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret p. Malczewskiej,

1896 r.

pastel, tektura, 96 × 56 cm
sygn. i dat. p. g.: Jacek Malczewski/ 96
Opisywany i wystawiany:
Jacek Malczewski. Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie 1939 r.,
poz. 125
Pochodzenie:
Kolekcja dr Zbigniewa Łęczyńskiego

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

cena wywoławcza: 165 000 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 200 000 – 250 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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11
Stanisław Chlebowski
(1835 Pokutyńce na Podolu – 1884
Kowanówko k. Poznania)

Bachmat,

1866 r.

olej, tektura, 21 × 25 cm
w świetle oprawy
sygn. monogramem wiązanym
i dat. p. śr.: 18 27/VII 66
na odwrocie nalepka z wystawy:
„Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie z 1913 z numerem
pracy 1128
Wystawiany:
Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej, TPSP
Kraków, 1913 r.

W latach 1853-59 kształcił się w akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego
stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację studiów w Monachium i wParyżu,
gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię.
W tym okresie prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej
Zachęcie. W latach 1864-76 pełnił funkcję nadwornego malarza sułtana Abdul-Azisa
w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety
sułtana oraz zamożnych cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881 r.,
osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację światem Wschodu.
Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy
egzotyczny pejzaż. Stosował przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in.
w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace artysty znajdują

cena wywoławcza: 17 000 zł

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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12
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Południowy odpoczynek,

1896 r.

akwarela, papier, 28,5 × 41,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak / 1896,
poniżej pieczęć lakowa z herbem Kossaków Lis – częściowo zatarty]
na odwrocie opis: Akwarella mojego ś. p.
Ojca Juliusza / Południowy odpoczynek
/ Stwierdzam autentyczność / Wojciech
Kossak oraz zatarta pieczęć lakowa.
Analogiczna kompozycja z 1895
roku – z tytułem Południe robotnika
reprodukowana w: Kazimierz Olszański,
Juliusz Kossak, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, il. 692.

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta 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,

cena wywoławcza: 25 000 zł

Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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13
Zygmunt Józefczyk
(1881 Kraków – 1966)

Konie w zaprzęgu
olej, tektura, 49 × 92,5 cm
sygn. l. d.: Z. Józefczyk

Na przełomie lat 1909/1910 uczył się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był uczniem
Leona Wyczółkowskiego. Studia odbył również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje prace
parokrotnie prezentował w Warszawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Od 1933 r.
był członkiem ZZPAP. Niemalże stałym elementem jego prac stanowi sylwetka konia. Artysta
z wielkim znawstwem i zamiłowaniem ukazywał sylwetki tych pięknych zwierząt w wiejskich

cena wywoławcza: 6 500 zł

scenach rodzajowych z zaprzęgami czy sannami. Prace Józefczyka nalezą do zbiorów m.in.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

warszawskiego Muzeum Narodowego.
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14
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Zimowy zaprzęg
olej, płótno, 50,5 × 70,5 cm
sygn. p. d.: Wł.Chmieliński

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,

cena wywoławcza: 9 000 zł

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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15
Stanisław Batowski-Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Przed dworkiem,

1913 r.

olej, płótno; 47 × 79 cm
sygn. i dat. l. d.: S.K.Batowski / 30 XII
1913.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował,
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia
Artystów Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie
prowadził własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne,
a także i religijne. Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów

cena wywoławcza: 15 000 zł

J. Słowackiego oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również

estymacja: 20 000 – 23 000 zł

portretów, pejzaży.
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16

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.

Jerzy Kossak

W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wesele góralskie,

1930 r.

olej, tektura, 70 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak /1930

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,

cena wywoławcza: 23 000 zł

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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17
Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

(1866 Igołomnia k. Miechowa –

i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,

1940 Kraków)

ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy

Wiejska para
olej, tektura, 49 × 69 cm w świetle ramy
sygn. p. d. W.Wodzinowski

społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie

cena wywoławcza: 4 400 zł

obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

przedstawienia.
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18
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Targ na Ukrainie,

przed 1935 r.

olej, tektura, 66 × 91,5 cm
sygn. i dat. p. d.: FPautsch (?)
na odwrocie naklejki wystawowe: z lwowskiego (?) TPSP z 1935 r. z opisem pracy:
Pautsch Fryderyk / pejz. z Kos. Rzeka
[...] o zach. oraz z nalepka weneckiego
Biennale z 1936 roku

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego,
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamieszkał
we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej.
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął

cena wywoławcza: 29 000 zł

w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował

estymacja: 37 000 – 42 000 zł

pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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Znajomość wsi, realiów życia ludu – wszystko to osiągnął Tetmajer przez sumienne obserwacje
i wczucie się w psychikę chłopów. Był nie tylko - oczywiście z zamiłowań – etnografem,
ale przede wszystkim człowiekiem wrośniętym w wieś, znającym świetnie język, obyczaje
i tradycje tych, wśród których się obracał. Z ogłoszonych przez niego drukiem fragmentów
spostrzeżeń i badań można by złożyć monografię poświęconą Bronowiczom i podkrakowskim
wsiom, a przecież to tylko niezbędne studia do płócien pokazujących „bajecznie kolorową”
wieś polską.
J. Dużyk, Sława Panie Włodzimierzu: opowieść o Włodzimierzu Tetmajerze,
Warszawa 1972
Żyjąc wśród bronowiczan Tetmajer – znakomity obserwator i jednocześnie kronikarz - utrwala
na płótnach barwne procesje, zrękowiny, świąteczne rytuały. Często maluje codzienną pracę:
żniwiarki, oracza, zwykłe zajęcia domowe. A w tle bronowicki pejzaż: kryte strzechą chaty,
wietrzące się pierzyny, piaszczyste wiejskie drogi, złocisto-ugrowe łany, zbóż kłaniające
się na wietrze.
M. Czapska-Michalik, Włodzimierz Tetmajer (1862–1923), Warszawa 2007, s. 62
Artysta posługuje się syntetyczną plamą, zróżnicowaną fakturą, postacie i formy traktuje
z uproszczeniem i sylwetowo, stosuje miękki kontur o falistej linii i dekoracyjne płaszczyzny wydobywane stosowaniem lokalnych barw.
ibidem, s. 79

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 Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa

19
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Odpoczynek
olej, płótno, 74 × 135 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WT

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.

cena wywoławcza: 38 000 zł

Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

artystyczne przełomu wieków.
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20
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Warszawa
olej, płótno, 50 × 35 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

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,

cena wywoławcza: 6 000 zł

sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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21
Jan Kuśmidrowicz
(1886 – po 1938)

Lwów,

1923 r.

olej, tektura, 28 × 47 w świetle ramy
sygn. i dat. p.d.: Jan Kuśmidrowicz 1923

Artysta malarz związany ze środowiskiem lwowskim. W latach 1923-1938 prezentował swoje
prace na wystawach TPSP w Lwowie. W 1930 roku w TZSP w Warszawie odbyła się wystawa
jego prac. Kuśmidrowicz zasłynął przede wszystkim jako autor obrazów z przedstawieniem
architektury Lwowa oraz okolic. Malował również pejzaże z Podkarpacia, z wybrzeża bałtyc-

cena wywoławcza: 13 000 zł

kiego, Mazowsza i Polesia. Nie stronił także od malowania martwych natur, scen figuralnych

estymacja: 19 000 – 25 000 zł

czy portretów. Jego obrazy należą do zbiorów m.in. Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej.
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Maria Grossek-Korycka (1869–1926)
Poetka, tłumaczka, publicystka. Była niezwykle uzdolnioną kobietą. Początkowo studiowała
w Petersburgu medycynę oraz matematykę, następnie już w Krakowie filologię. Jej wiersze
nawiązują do tradycji romantycznej, a jednocześnie można w nich upatrywać początków
ekspresjonizmu. W swych literackich pracach odwoływała się do uczuć patriotycznych,
między innymi w poemacie Hafciarka z 1919 roku. Zagadnienia związane z estetyką
modernizmu poruszała w tomach Z krainy piękna z 1929 roku. Pisała felietony o tematyce
społeczno – obyczajowych, które pojawiały się na łamach czasopisma „Świat kobiecy”.
Po ustąpieniu ze Szkoły Sztuk Pięknych (1909) Krzyżanowski ponownie poświęca się
głównie twórczości portretowej. (…) Dąży do pogłębiania i rozszerzania problematyki
malarskiej w ramach skrystalizowanego zasadniczo własnego stylu, którego najistotniejsze
cechy można zdefiniować jako zamiłowanie do swobodnej, pełnej dynamiki, niekiedy
brawurowej techniki malarskiej, do intensywnych soczystych tonów i śmiałych efektów
fakturalnych. Z biegiem czasu Krzyżanowski stosuje w portretach coraz bardziej zróżnicowane
ujęcia kolorystyczne i kompozycyjne, swobodnie operuje bogatym i różnorodnym językiem
malarskim, starając się uchwycić indywidualność, charakter modela, który wydaje się sam
narzucać mu odpowiednie środki wyrazu.
L. Skalska-Miecik, Konrad Krzyżanowski, Warszawa 1985, s. 28-32

22
Konrad Krzyżanowski

Od roku 1892 studiował w akademii w Petersburgu, pierwotnie jako wolny słuchacz, później

(1872 Krzemieńczuk – 1922 Warszawa)

pod kierunkiem I. Twarożnikowa i K. Lebiediewa. W roku 1897 wyjechał do Monachium,

Portret kobiety w czerwieni
(Maria Grossek Korycka), 1916 r.
olej, płótno, 74 × 66 cm
u dołu dedykacja: Wielmożnej Pani Marii
Grossek/na pamiątkę Konrad Krzyżanowski
oraz dat. l.d.: 1916

gdzie kontynuował naukę w prywatnej szkole S. Hollósy’ego. Po powrocie do Polski w roku
1900 otworzył w Warszawie własną szkołę malarstwa. W latach 1904–1909 piastował
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Wystawiał w warszawskim TZSP,
w Salonie Krywulta, w krakowskim TPSP i innych miastach polskich. Artysta był także
uczestnikiem znaczących wystaw zagranicznych, m.in. w Petersburgu, Londynie (1908 r.),
Rzymie (1911 r.), Monachium (1912 i 1913 r.) i w Paryżu (1921). Twórczość artysty
kształtowała się pod wpływem symbolicznego nurtu secesji. Specjalizował się w portretach,
w których dążył do uchwycenia osobowości modela, oraz w pejzażu. Zestawienia barw,

cena wywoławcza: 66 000 zł

sposób operowania światłem oraz wyrafinowana linia sprzyjały pogłębieniu ekspresji. Prace

estymacja: 85 000 – 95 000 zł

Krzyżanowskiego znajdują się w zbiorach największych muzeów w Polsce.
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Zwykło się wiązać – i to słusznie – nazwisko Boznańskiej z portretem, przy czym nie
dostrzegano dotychczas innych jej obrazów: pejzaży, kwiatów, czy wnętrz, a przede
wszystkim martwych natur. Trudno dziś określić, ile obrazów o takiej tematyce może się
jeszcze znajdować u drobnych zbieraczy, jak już wspomniano bowiem, naoczni świadkowie
opowiadali o hojności artystki, która obdarowywała nie tylko przyjaciół, ale często i obcych
ludzi, zgłaszających się do jej pracowni z prośbą o wsparcie. (…) krajobrazy Boznańskiej,
jej martwe natury, kwiaty, a także scenki uliczne (…), zawierają wiele ekspresyjnej treści
i jak najbardziej zasługują na uwagę, wzbogacając oeuvre artystki o cały osobny rozdział.
Helena Blum, Olga Boznańska. Zarys życia i twórczości, Kraków 1964, s. 74–76.

W latach 1883–1886 kształciła się pod kierunkiem K. Pochwalskiego i J. Siedleckiego.
Studiowała w Monachium u J. Brandta i A. Wierusza Kowalskiego. Wystawiała w Krakowie,

23

Warszawie, Lwowie, Monachium, Wiedniu i Londynie zdobywając liczne nagrody i medale.
W 1895 r. w berlińskim piśmie Bazar zaliczono Boznańską do dwunastu najlepszych malarek

Olga Boznańska

Europy. Jesienią 1898 r. przeniosła się na stałe do Paryża, gdzie aktywnie uczestniczyła

(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Lampa naftowa,

ok. 1930 r.

olej, tektura 14,5 × 23,5 cm
w świetle oprawy
sygn. piórkiem p. d.: Olga Boznańska

w życiu artystycznym, a jej prace trafiły do kolekcji państwowych i prywatnych. Od 1899 r.
posiadała własną pracownię. W 1912 r. została odznaczona Francuską Legią Honorową,
orderem Polonia Restituta w 1938 r., a w 1939 r. Grand Prix na Wystawie Expo w Paryżu.
Główną domeną jej malarstwa była sztuka portretowa. Wirtuozersko operowała światłem
i zgaszoną paletą barwną, koncentrując się na pogłębianiu analizy psychologicznej i charakterologicznej modela. Obok portretów wspaniałym świadectwem jej malarskich umiejętności są
motywy paryskie, martwe natury i kompozycje kwiatowe. Zamiłowanie do tonów srebrzystych,

cena wywoławcza: 9 000 zł

szarych i chłodnych stało się znamienne dla całej jej twórczości. Charakterystyczna jest

estymacja: 16 000 – 22 000 zł

również dynamiczna szkicowość form, miękkość konturu i migotliwość barw.
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24

Starszy brat Stanisława Czajkowskiego, również malarza. Od 1891 roku studiował w Akademii
w Monachium, następnie w Académie Julian w Paryżu oraz w wiedeńskiej Kunstgewerbe-

Józef Czajkowski

schule. W latach 1894–1895 podjął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a także

(1872 Warszawa – 1947 tamże)

na Politechnice, gdzie studiował architekturę. Współzałożyciel Towarzystwa „Polska Sztuka

W saloniku
olej, płótno dublowane, 70,5 × 91 cm
sygn. p. d.: JÓZEF CZAJKOWSKI

Stosowana” i „Ładu”. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Współorganizator wydziału architektury w krakowskiej ASP, której był również wykładowcą. Wykładał
również w Wilnie oraz w Warszawie w SSP. Czajkowski malował pejzaże, portrety i sceny
rodzajowe. W jego twórczości pobrzmiewa wpływ Jana Stanisławskiego. Artysta stosował
swobodną kompozycję oraz spokojna współgrająca ze sobą kolorystyka. Swoje prace artysta

cena wywoławcza: 38 000 zł

prezentował na wystawach krajowych i zagranicznych. Poza malarstwem zajmował się

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

również projektowaniem wnętrz, mebli, tkanin, witraży oraz grafiką.
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25
Malarz nieokreślony
(2 poł. XVIII w.)

Wenus z Amorem
olej, płótno, 95 × 75 cm
cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
38
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26
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Portret kobiety
olej, deska mahoniowa, 31 × 20 cm
sygn. p. d.: LBAkalowicz/paris

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863
wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje
prace w paryskich Salonach. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu,
Londynie i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był doskonałym
portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych.
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III
i Ludwika XII. Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują
się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym
rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował

cena wywoławcza: 10 000 zł

miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

piękna.
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27

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

Wojciech Weiss

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

(1875 Leorda na Bukowinie –

W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r.

1950 Kraków)

otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora.

Niebieskie krzesełko,

ok. 1930 r.

olej, płótno, 71 × 59 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

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

cena wywoławcza: 66 000 zł

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

martwe natury.
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Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia,
że te na pozór martwe na płótnie barwne
plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej
od prawdziwego bukietu świeżych kwiatów
(…). Martwe natury to najbardziej znana
grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego. Trzeba podkreślić, że poprzez wieloletnie
studia nad naturą kwiatów artysta osiągnął
w tej dziedzinie niewątpliwe mistrzostwo
techniczne.
(M. Bartoszek, Alfons Karpiński
1875–1961, Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu, Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, 2003, s. 28.
Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg,
delikatność płatków i niemal ich woń.
(A. Schroeder, Alfons Karpiński, „Sztuki
piękne” 1927/28, nr 8, s. 304).
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cyneriarie,

1929 r.

olej, tektura, 97,5 × 69 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Karpiński./29.
na odwrocie nalepka Salonu Dzieł Sztuki
Kazimierza Wojciechowskiego w Krakowie
z 1929 roku z tytułem pracy i datą 1929 r.

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

cena wywoławcza: 60 000 zł

wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą

estymacja: 85 000 – 95 000 zł

barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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„Portret kobiety” (…) jest najstarszym, znanym dziś dziełem Borowskiego. (..) najbardziej wyróżniającym się motywem obrazu są dekoracyjne
kwiaty słonecznika, stylizowane w guście secesji, ujęte płynnymi liniami, malowane płaskimi plamami o zamkniętych wyrazistym konturem
formach. Przywodzi to na myśl postimpresjonistyczną twórczość Gauguina, popularną już wówczas w Krakowie (…). Trudno jest dziś
jednoznacznie stwierdzić, kim jest portretowana osoba. Być może jest nią matka artysty – Julia z Gabolewskich Borowska.
Fragmenty ekspertyzy prof. dra hab. Jerzego Malinowskiego z dn. 22 kwietnia 2009 r.
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Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach

Wacław Borowski
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Portret kobiety,

1906 r.

olej, płótno, 85,3 × 74 cm
sygn. i dat. l. g.: W.Borowski 1906.
Do obrazu opinia prof. Jerzego Malinowskiego

1905–1909 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki
wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując
dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie
do kraju zamieszkał w Warszawie. W latach 1927–1933 sprawował posadę profesora
w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią bardzo aktywną w środowisku artystycznym.
Przynależał do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski był
artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym.
Tworzył również w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów oraz ilustracji.

cena wywoławcza: 25 000 zł

Ponadto współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską jako scenograf. Jego

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.
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30
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże
olej, płyta, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: A.Karpiński
na odwrocie napis autorski: „Róże”/
Obraz ten jest/oryginalną moją/pracą/a.
karpiński./Kraków ul.Floriańska 19
oraz pieczęć Miejskiego Konserwatora
Zabytków z Krakowa z 1966 r.
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 32 000 zł
44

Gdy wiosna nadejdzie – mówi Karpiński – co parę dni kupuję pęki róż, bez których nie
mogę się wprost obejść. One są dla mnie szkołą kolorytu. Ich to subtelnym tonacjom
zawdzięczam bardzo wiele. Nikt nie uwierzy, ile subtelnych odcieni i półtonów mieści się
jednym kwiecie róży. Na pozór tego się nawet nie widzi. Dopiero, gdy się zacznie malować,
spostrzega się, jak wielką jest skala tonów i półtonów, które składają się na bogatą szatę
tego królewskiego kwiatu. To też z prawdziwą pasją i z wyjątkowym przejęciem poświęcam
czas na studja kwiatów (…)
F. Klein, W pracowni Alfonsa Karpińskiego, „Czas” 1928 (18. II), s. 3; Wspomnienia
artysty, Alfons Karpiński, maszynopis 1950 rok, s. 27, Instytut Sztuki PAN Warszawa,
publikowane w: M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Sandomierz – Stalowa
Wola 2003 [kat.], s. 28
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

Malarz należący do nurtu kolorystycznego. Józef był starszym bratem Marii Jaremy, malarki
i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne podjął
w krakowskiej ASP w latach 1918–1924. Kształcił się m.in. u Jacka Malczewskiego, Ignacego
Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza. W 1924 roku wraz z grupą
kapistów wyjechał do Paryża. Po powrocie do kraju w 1931 roku rozpoczął współpracę

31

z Głosem Plastyków. Rok później został animatorem eksperymentalnego teatru Cricot.
W czasie II wojny światowej Jarema dostał się poprzez Rumunię do armii polskiej, z którą

Józef Jarema

przeszedł szlak bojowy pod Monte Cassino. W czasie wojny był współorganizatorem wystaw

(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Nagietki w wazonie,

1935 r.

olej, tektura, 47 × 35,5 cm
sygn. i dat. l.d.: J.Jarema 35.

artystów-żołnierzy m.in. w Bagdadzie, Tel-Awiwie, Rzymie. Po wojnie pozostał we Włoszech.
W 1945 roku w Rzymie wraz z artystą Enrico Prampolinim utworzył międzynarodowy „Art
Club” integrujący artystów awangardowych. W 1950 roku wraz z żoną Marią Sperling w Nicei
założył warsztat tkacki. W pierwszej fazie swojej twórczości, malując przede wszystkim
martwe natury, portrety i pejzaże, zgodnie z założeniami kapistów, artysta skupiał się przede
wszystkim na barwnych walorach przedstawień, kształtując swoje kompozycje kolorem. Po

cena wywoławcza: 8 500 zł

wojnie artysta zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, z elementami geometrycznymi,

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

budując je za pomocą ekspresjonistycznej pulsującej palecie barw.
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Merkury i Jagniesia to jeden z dwóch obrazów z motywem rzymskiego boga Merkurego
znanych w całej twórczości Mehoffera. Obraz został opisywany przez Władysława Kozickiego
w Sztukach Pięknych z przełomu 1926/27, nr. III, s. 406. Namalowany w 1914 roku, był
dotychczas znany tylko z literatury i szkiców rysunkowych. Namalowane dzieło w 1914
roku, było dotychczas znane tylko z literatury i szkiców rysunkowych. Powstały rok wcześniej
Merkury w izbie czeladniczej ma niewątpliwy związek z Merkurym i Jagniesią z 1914 roku.
Możliwie, iż było to studium przygotowawcze do lub inny wariant przedstawienia Merkurego.
Prezentowany Merkury i Jagniesia, opisywany w literaturze, po raz pierwszy pojawia się na
rynku aukcyjnym. Jest to unikatowy obraz w twórczości Mehoffera.
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Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył

Józef Mehoffer

się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889

(1869 Ropczyce k. Lwowa –

roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts

1946 Wadowice)

i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces

Merkury i Jagniesia,

1914 r.

olej, tektura, 50,3 × 34 cm
sygn. l. d.: Józef Mehoffer
na odwrocie autorski napis: Merkury jako
posłaniec/Jowisza/Mehoffer/16/6 946.
oraz ekspertyza Feliksa Kopery z 1946 r.

Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie.
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce.

cena wywoławcza: 170 000 zł

Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował

estymacja: 200 000 – 250 000 zł

się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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33
Władysław Karol Szerner
(1870 Przybenice k.Skalbmierza –
1936 w Wośniki)

Hucułka na koniu
olej, płótno, 61 × 42 cm
sygn. l.d.: W.Szerner iun.

Syn malarza Władysława Szernera (1836–1915). W 1888 roku rozpoczął studia malarskie
w Akademii w Monachium, pod kierunkiem J.C. Hertericha, G. Hackla oraz W. Dieza.
W tym samym czasie studiował agronomię na Politechnice monachijskiej. Artysta w swojej
twórczości głównie przedstawiał sceny rodzajowe, z częstym wykorzystaniem motywu konia.
Malował również repliki obrazów swojego ojca. Dla rozróżnienia swoich obrazów od dzieł

cena wywoławcza: 40 000 zł

ojca, Szerner dodawał zwrot „iun” lub „jun”. Swoje prace wystawiał w TPSP w Krakowie

estymacja: 55 000 – 65 000 zł

i Lwowie. Od 1894 roku również i w TZSP w Warszawie.
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Hofmana (…) fascynuje psychika ludu oraz szczerość, prostota i spontaniczność ludowej
religijności (…) Hofman posługuje się motywami religijnymi, ale zeświecczonymi, czym
gloryfikuje codzienność, ukazuje świętość prostego wiejskiego życia (…).
Grażyna Szcześniak, Hofman w Grupie Pięciu [w:]
Jestem malarzem myśli i przeżyć. Wlastimil Hofman 1881–1970,
Gdańsk 2013 [kat.], s. 17
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Joanna d’Arc,

1931 r.

olej, płótno, 170 × 96 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/1931
na odwrocie nalepka z Salonu Jesiennego
w Paryżu z 1935 r.
Wystawiany:
Salon Jesienny, Société du Salon d’Automne, Petit Palais, Paryż 1935 r.
Wystawa malarstwa i rysunków Wlastimila Hofmana, Związek Polskich artystów
Plastyków, Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych 1960 r.
Reprodukowany i opisywany:
Wystawa malarstwa i rysunków Wlastimila Hofmana, Związek Polskich artystów
Plastyków, Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych 1960 r., poz. 2, reprod.
Do obrazu dołączone listy Wlastimila
Hofmana z 1960 roku dotyczące obrazu.

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 50 000 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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35
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Baltazar,

1923 r.

olej, płótno, 130 × 157 cm
sygn. i dat. p. d.: Wlastimil Hofman/1923

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, 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

cena wywoławcza: 100 000 zł

utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię

estymacja: 140 000 – 150 000 zł

ekspresji przedstawienia.
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36
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Święta Agnieszka
olej, płótno, 90 × 72 cm
sygn. l. d.: J. Malczewski

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

cena wywoławcza: 120 000 zł

ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety,

estymacja: 150 000 – 160 000 zł

często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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Tancerka i grające fauny, wraz z innymi mitologicznymi obrazami zaprezentowanymi na
wystawie została określona następująco: „Grupa obrazów podejmuje mitologiczny motyw
fauna uosabiającego pierwotne naturalne siły rządzące światem, co bezpośrednio odnosi się
do filozofii Stanisława Przybyszewskiego, przez co prace te stanowią interesującą kontynuację
wątków, jakie pojawiły się w twórczości Hulewicza związanej z „Buntem” i „Zdrojem”. Obrazy,
przez lata nieznane szerszemu gronu widzów, pochodzą z najbardziej tajemniczego okresu
w życiu Hulewicza, kiedy to w latach1926–1935, po rzekomej utracie rodzinnego majątku
w Kościankach (w księgach wieczystych w dalszym ciągu Hulewiczowie figurują jako jego
właściciele), malarz zajmował się administrowaniem dóbr Radziwiłłowskich na Wołyniu
[w:] Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925, (katalog z wystawy), Muzeum Narodowe
w Poznaniu.

37
Jerzy Hulewicz
(1886 Kościanki – 1941 Warszawa)

Tancerka i grające fauny,

1925 r.

olej, płótno, 87 × 116,5 cm
sygn. p.d.: JHulewicz 1925
na odwrocie na krośnie znajdują się dwa
ekslibrisy Emila Zegadłowicza (jeden
autorstwa Ludwika Misky’ego).
Wystawiany:
Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–
1925, Muzeum Narodowe w Poznaniu,
16.11.2003 r. – 31.01.2004
Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej –
malarstwo, rysunek, grafika. Nagość,
zmysłowość, erotyzm”, Muzeum Miasta
Łodzi, 5 kwietnia – 30 czerwca 2008
Reprodukowany i opisywany:
M. Bartelik, L. Głuchowska, G. Hałasa,
S. K. K ubicki, R.-C. Washton Long, K.
Piotrowski, A. Salamon, Bunt. Ekspresjonizm poznański 1917–1925, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, 2003.
Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej –
malarstwo, rysunek, grafika. Nagość,
zmysłowość, erotyzm (katalog z wystawy),
Łódź 2008, poz. 29, str. 151.
Do obrazu dołączone ekspertyzy Janiny
Ładnowskiej i Zenobii Karnickiej z Muzeum Sztuki w Łodzi
(październik 2005) oraz Agnieszki Salamon z Muzeum Narodowego w Poznaniu
(październik 2006).

W latach  1904–1906  studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
J.Unierzyskiego. W kolejnych latach wyjechał do Paryża (1907–1910) i Monachium (1911).
Był współzałożycielem i członkiem poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Od 1914 roku wstąpił do Koła Artystów Wielkopolskich. W 1917 roku wraz z bratem
Witoldem, poetą i krytykiem literackim, założył dwutygodnik literacko-artystyczny „Zdrój”.
W 1918 roku wstąpił do ugrupowania „Bunt”, który w swoich założeniach był pokrewny
ekspresjonizmowi niemieckiemu. Swoje prace po raz pierwszy pokazał na paryskiem Salonie
Niezaleznych oraz Salonie Jesiennym w 1907 roku. W kolejnych latach wystawiał w TPSP
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu oraz w TZSP i IPS  w Warszawie. Również żywo uczestniczył
w wystawach „Buntu”, krakowskich Formistów. Indywidualne wystawy Hulewicza miały
miejsce dwukrotnie w poznańskim TPSP w 1910 i 1916 r. Założył prywatną Szkołę Sztuk
Plastycznych im. Z. Waliszewskiego. W swojej malarskiej twórczości Hulewicz początkowo
korzystał ze zdobyczy kubizmu i futuryzmu. Jego prace odznaczały się wykorzystaniem
zdecydowanego rysunku oraz kontrastowym zestawieniem barw, co nadawało im swoistej
dynamiki. Malował pejzaże, akty, sceny religijne oraz kompozycje figuralne. Często czerpał
inspirację ze świata fantastycznego, przedstawiając w swoich obrazach sylwetki faunów,
czy skrzydlatych pegazów. Poza malarstwem zajmował się również grafiką warsztatową,

cena wywoławcza: 250 000 zł

tworzył ilustracje. Zajmował się również krytyką artystyczną, a także był autorem powieści,

estymacja: 300 000 – 320 000 zł

dramatów i esejów filozoficzno-estetycznych.
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Prezentowany obraz jest jednym z dwóch znanych portretów autorstwa Tadeusza Pruszkowskiego z przedstawieniem wizerunku urodzonej w 1904 roku Heleny Ostrowskiej-Maryańskiej.
Portretowana była uczennicą oraz wieloletnią przyjaciółką malarza. Obraz artysty powstał
już w czasie okupacji hitlerowskiej. Pruszkowski odszedł w tym czasie od charakterystycznej
dla niego barwnej palety kolorów, zwracając się ku wyciszonemu, monochromatycznemu
kolorytowi. Portret Heleny Ostrowskiej-Maryańskiej jest wymieniony w nocie biograficznej
artysty w Słowniku Artystów Polskich, Warszawa 2007, t. VIII, s. 70.

38
Tadeusz Pruszkowski
(1888 Borucice k. Łęczycy –

W latach 1904–1907 kształcił się artystycznie w warszawskiej SSP pod kierunkiem Konrada

1942 Warszawa)

Krzyżanowskiego. W okresie lat 1908–1911 odbył liczne podróże po Europie, odwiedzając

Portret Heleny
Ostrowskiej-Maryańskiej,

Francję, Wielką Brytanię, Szwajcarię; przebywał również w Algierii. Przebywając w Paryżu
1940 r.

olej, płótno, 79 × 65,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Tadeusz Pruszkowski
1940
na odwrocie sygn.: MALOWAŁ TADEUSZ
PRUSZKOWSKI/ R. 1940
na ramie naklejona karteczka z ręczną
adnotacją: wł. P. Maryański
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Maryańskich

żywo uczestniczył w życiu artystycznym tamtejszej Polonii. Po powrocie do kraju ponownie
związał się z pracownią Krzyżanowskiego. W 1911 roku współtworzył artystyczne ugrupowanie 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

cena wywoławcza: 36 000 zł

Frans Hals. Tworząc w technice oleju malował z rozmachem, szerokimi pociągnięciami

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

pędzla, sięgając po nasyconą, mocną paletę barw.
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39
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Pejzaż z drzewem,

1935 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm
sygn. i dat. p.g.: T.CYBULSKI/935
l.d. dedykacja: Panu Dr Alfredowi
Merzowi (?)/w serdecznem zobowiązaniu/
XI (?) 1937 T.Cybulski

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego
Laszczki a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925
kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów

cena wywoławcza: 7 000 zł

Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże,

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

martwe natury, portrety.
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40
Wojciech Weiss

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.

(1875 Leorda na Bukowinie –

W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r.

1950 Kraków)

otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora.

W ogrodzie,

około 1920 r.

olej, płótno, 65 × 50,5 cm
sygn. l.d.: WWeiss

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

cena wywoławcza: 38 000 zł

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 55 000 – 60 000 zł

martwe natury.
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W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in.
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci

41
Irena zw. Aneri Weiss
(1888 Warszawa – 1981 Kraków)

Portret własny
olej, tektura, 43,5 × 60 cm
w świetle ramy
sygn. p.d.: Aneri

wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu
w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka
zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych,
nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka
dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również

cena wywoławcza: 8 500 zł

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 12 000 – 13 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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42
Jakub Markiel
(1911 Łódź – 2008 tamże)

Martwa natura,

przed 1954 r.

olej, tektura, 67 × 47,5 cm
w świetle ramy
sygn. p.d.: Markiel
na odwrocie nalepka: SALON DES
INDÉPENDANTS/1954/NOM: MARKIEL,
Jean/ADRESSE: 20–22 rue Rich….,
Paris/TITRE DE L`OUVRAGE: Nature
Morte/NOMBRE D`OUVRAGES EXPOSES
2 peintres/TOTAL 2
Wystawiany:
Salon Niezależnych, Paryż, 1954 r.

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. W 1933 roku otrzymał
stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Dodatkowe nauki pobierał
w pracowni malarza Jeana Souverbie. Kilka lat później Markiel został laureatem trzeciej
nagrody École des Beaux-Arts. W 1943 roku odkryto jego żydowskie korzenie w wyniku
czego został deportowany i osadzony w podobozie w Jawischowitz. W tym czasie artysta
rysunkami dokumentował ciężkie chwile w obozie, które nie przetrwały do naszych czasów.
Zmuszony przez kierownika obozu wykonał dwie rzeźby, przedstawiające muskularne postaci

cena wywoławcza: 15 000 zł

robotnika oraz górnika. Był autorem portretów esesmanów i kapo. W tajemnicy malował

estymacja: 22 000 – 18 000 zł

także wizerunki współwięźniów.

43
Wincenty Wodzinowski

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę

(1866 Igołomnia k. Miechowa –

kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju

1940 Kraków)

i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne,

Portret dziewczyny
olej, tektura, 67 × 47,5 cm
w świetle ramy
sygn. l.d.: W. Wodzinowski

ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie

cena wywoławcza: 6 500 zł

obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

przedstawienia.
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44
Amelia Paleczna
(1870 Kraków – 1953 tamże)

Dziewczyna z dziurawcem,
1904 r.
olej, płótno, 54 × 80 cm
sygn. l. d.: APaleczna/Roma 1904

Nauki pobierała w Szkole Malarstwa i Rysunku Stanisława Grocholskiego. Swoje prace
prezentowała w TPSP w Krakowie. W 1899 roku brała udział w I wystawie Stowarzyszenia
Artystek Polskich w Krakowie. Przez pewien czas mieszkała w Paryżu. Tam tez prezentowała
swoje prace, m.in. na Salonie Niezależnych w 1903 roku. W swojej twórczości malarskiej

cena wywoławcza: 7 500 zł

głównie skupiała się na przedstawieniach wiejskich scenek rodzajowych oraz portretach.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Niektóre prace sygnowała jako Markiewicz Aurelia.
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45
Franciszek Streitt
(1839 Brody – 1890 Monachium)

Cyganie w oczekiwaniu na
przeprawę
olej, płótno, 42 × 82 cm
sygn. p.d.: F. Streitt

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał we Lwowie. W latach 1856–1866 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie
w akademii wiedeńskiej u E. Engertha. W 1871 r. osiadł na stałe w Monachium, gdzie związał
się z grupą artystów polskich, skupionych wokół osoby J. Brandta. Malował głównie sceny

cena wywoławcza: 95 000 zł

rodzajowe, pejzaże i portrety; we wcześniejszym okresie także obrazy o tematyce historycznej.

estymacja: 115 000 – 125 000 zł

Prace swoje wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP oraz w warszawskim TZSP.
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46
Józef Czajkowski
(1872 Warszawa – 1947 tamże)

Na targu,

1893 r.

olej, płótno, 51,5 × 73 cm
sygn. i dat. p.d.: JÓZEF
CZAJKOWSKI/1893.

Starszy brat Stanisława Czajkowskiego, również malarza. Od 1891 roku studiował w Akademii
w Monachium, następnie w Académie Julian w Paryżu oraz w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. W latach 1894-1895 podjął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a także
na Politechnice, gdzie studiował architekturę. Współzałożyciel Towarzystwa „Polska Sztuka
Stosowana” i „Ładu”. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Współorganizator wydziału architektury w krakowskiej ASP, której był również wykładowcą. Wykładał
również w Wilnie oraz w Warszawie w SSP. Czajkowski malował pejzaże, portrety i sceny
rodzajowe. W jego twórczości pobrzmiewa wpływ Jana Stanisławskego. Artysta stosował
swobodną kompozycję oraz spokojna współgrająca ze sobą kolorystyka. Swoje prace artysta

cena wywoławcza: 23 000 zł

prezentował na wystawach krajowych i zagranicznych. Poza malarstwem zajmował się

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

również projektowaniem wnętrz, mebli, tkanin, witraży oraz grafiką.
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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

47

ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Pary-

Antoni Piotrowski

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

(1853 Nietulisko Duże –

H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent

1924 Warszawa)

wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg

Wśród płomieni,

1907 r.

olej, płótno, 100,5 × 65,5 cm
sygn. dat. l.d.: A.PIOTROWSKI/1907

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

cena wywoławcza: 30 000 zł

należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie,

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Szczecinie, Krakowie, Łodzi.
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48
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Na łące
olej, płyta, 46 × 66,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: B. RYCHTER J.
na odwrocie szkic tańczącej pary

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.

cena wywoławcza: 16 000 zł

Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych

estymacja: 22 000 – 26 000 zł

przedstawieniach dworków.
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49
Wojciech Weiss

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego,

(1875 Leorda na Bukowinie –

a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie.

1950 Kraków)

W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r.

Pejzaż z kopami o zachodzie
słońca
olej, tektura, 31,5 × 48 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

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

cena wywoławcza: 25 000 zł

kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz

estymacja: 35 000 – 38 000 zł

martwe natury.
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W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-

50
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Przy drodze
olej, płótno, 70,5 × 57 cm
sygn.l.d.: Władysław Wankie

mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP.
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej.
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich
czasopism. Owocem podróży artysty do Bretanii nad zatokę Mont-St-Michel są m.in. prace
ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością kobiet w bretońskich strojach,
najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku

cena wywoławcza: 44 000 zł

łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy

estymacja: 65 000 – 70 000 zł

i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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51
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Martwa natura z głuszcem,
1906 r.
olej, płótno, 124 × 85 cm
sygn i dat. l.d.: K.Pochwalski_1906.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w Akademii
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również w Wiedniu
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej Akademii. Malował

cena wywoławcza: 19 000 zł

sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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52
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Po polowaniu – Polesie
olej, płótno, 105 × 135 cm
sygn. p.d.: J.Fałat/Polesie
Wystawiany:
Julian Fałat (Wystawa Jubileuszowa
na 10-lecie Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli), 4 grudnia – 7 lutego
2010 r.; Wystawa w Muzeum Okręgowym
w Toruniu: 5 marca – 3 maja 2010 r.;
Wystawa w Muzeum Miedzi w Legnicy,
7 maja – 4 lipca 2010 r.
Analogiczna, mniejsza praca Pod lasem
z 1910 roku (olej, karton, 71 × 101 cm)
znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii
Sztuki.

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

cena wywoławcza: 120 000 zł

umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do

estymacja: 160 000 – 180 000 zł

najwybitniejszych artystów polskich.
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Doll urodził się jako syn nauczyciela w Monachium. Jego szczególny talent do rysowania
zauważył w gimnazjum nauczyciel od malarstwa F. D. Leitung. Po otrzymaniu dyplomu

53
Anton Doll
(1826 Monachium – 1887 tamże)

Ślizgawka
olej, płótno, 43,5 × 74 cm
sygn. p. d.: A. Doll. München.

szkoły średniej w 1846 rozpoczął studia prawnicze, ale trwały one tylko jeden semestr. Doll
bowiem widział siebie raczej w roli artysty. W 1852 został członkiem Munich Kunstvereins
(Monachijskich Stowarzyszeń Sztuki), co stworzyło artyście szansę wystawiania swoich dzieł
(zwłaszcza w latach 1854–1886 w Monachium, Dreźnie i Wiedniu). Będąc pod wyraźnym
wpływem H. Bürkela i M. Nehera, a także A. Stademana, malował początkowo akwarele
oraz obrazy olejne z rozmaitymi widokami starego Monachium, nierzadko zimową, wieczorną
porą. Jego prace zaczęły wkrótce przyciągać kolekcjonerów. Podczas podróży przez Bawarię
i Szwajcarię stworzył sporą liczbę akwareli, rysunków i litografii przedstawiających widoki
miasteczek oraz wiejskich pejzaży. Do ulubionych motywów Antona Dolla należały historyczne
sceny architektoniczne, ukazane w wieczornej aurze oraz pejzaże przedstawiające zmianę pór

cena wywoławcza: 23 000 zł

roku. W roku śmierci artysty tj. w 1887 została zorganizowana przez Munich Kunstvereins

estymacja: 30 000 – 39 000 zł

wystawa jego prac w Monachium.
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54
Eduard Boehm
(1830–1890)

Widok alpejski
olej, płótno, 63 × 97 cm
sygn. p.d.: E.BOEHM

Znakomity austriacki pejzażysta, specjalizował się w realistycznych widokach gór. Z wielkim
zamiłowaniem malował okolice Salzburga i Bairen. Rozległe widoki, sięgające skalistych
Alp, niejednokrotnie urozmaicał wyobrażeniami ludzkich postaci. Malował z niezwykłą

cena wywoławcza: 11 000 zł

drobiazgowością, starannie oddając każdy szczegół, jak odblaski światła w przydrożnej

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

kałuży czy drobne listki na drzewach.
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55
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Na targu
olej, płótno, 60,5 × 100,5 cm
sygn. p. d.: Leszek Piasecki

Malarstwa uczył się we Lwowie w Szkole Przemysłu Artystycznego. Prywatne lekcje rysunku
pobierał u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora-Batowskiego. W okresie
1946–52 studiował w krakowskiej Akademii, pod kierunkiem takich artystów jak: Fryderyk
Pautsch, Ignacy Pieńkowski, Jerzy Fedkowicz. Wiele nauczył się w pracowni Jerzego Kossaka,
z którym też łączyła go serdeczna przyjaźń. Współpracował z tygodnikiem Panorama. Był
również konserwatorem obrazów. W 1974 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zamieszkał na

cena wywoławcza: 13 000 zł

stałe. Związany ze Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha“, której był prezesem w latach

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

1985–86. Swoje prace prezentował w Krakowie, Warszawie, Wiedniu, Moskwie.
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56
Oscar Urban
(XIX–XX w.)

Scena we wnętrzu
olej, płótno, 65 × 80 cm
sygn. p.d.: O.Urban

Rodzajowy i historyzujący malarz przełomu wieków. Malował głównie w technice olejnej
tworząc niezwykle urokliwe przedstawienia mieszczan grających w karty czy pijących wino

cena wywoławcza: 9 500 zł

w malowniczych wnętrzach. Dekoracyjność przedstawienia i subtelność kolorystyczna to

estymacja: 14 000 – 16 000 zł

charakterystyczne cechy pędzla Oscara Urbana.
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57
Abraham van Dyck, przyp.
(1636 Amsterdam – 1672 tamże)

Młoda dziewczyna przy
balustradzie
olej, płótno, 117,5 × 81,5 cm
na odwrocie nalepka z Jacques’a Goudstikker’a oraz jego pieczęć lakowa
Pochodzenie:
Kolekcja Murray’a Backer’a, Amsterdam
Kolekcja Jacques’a Goudstikker’a, Amsterdam (poz. 5 na wystawie w 1927 r.)
Kolekcja barona Heinrich’a Thyssen-Bornemisza
Wystawiany:
Monachium 1930 r, poz. 29 (jako
Ferdynand Bol)
Lozanna, 1986–7, poz. 28 (jako
Ferdynand Bol)

Ten wyjątkowy obraz był do 1927 r. w jednej
z najsłynniejszych kolekcji świata – Jacquesa
Goudstikkera. Ten amsterdamski marchand
i kolekcjoner wszechczasów, miał kolekcję
ponad tysiąca obrazów – samych największych dawnych mistrzów jak Vermeera,
Hieronima Boscha (Chrystus dźwigający
krzyż, Wędrowiec/Syn marnotrawny),
Rembrandta (Dawid prezentujący Saulowi
głowę Goliata) Fransa Halsa (Portret Izaaka
Abrahama Massa) Luki Signorelii’ego, Lucasa Cranacha, Marco Zoppy, Ferdinanda
Bola (Portret Marii Gonzagi) czy właśnie
Abrahama van Dycka. Była to największa
kolekcja dzieł sztuki zawłaszczona przez
Hermana Göringa. Po wielu latach starań
w 2006 roku około rodzina odzyskała około
200 obrazów.

Holenderski malarz i rysownik, uczeń Rembrandta. Poza wyraźnymi wpływami twórczości
mistrza, w obrazach artysty, zwłaszcza późniejszych, widoczne są inspiracje malarstwem
G. Metsu oraz Q. van Brekelenkama. Czynny w Amsterdamie i Dordrechcie. Do najczęściej
przedstawianych przez van Dycka tematów należały sceny biblijne oraz portrety, przeważnie
ukazywane w półpostaci na neutralnym tle, emanujące intymnym nastrojem. Prace artysty

cena wywoławcza: 68 000 zł

znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych na świecie, m.in. w Lipsku, Sankt Petersburgu,

estymacja: 150 000 – 200 000 zł

Nowym Jorku, Kopenhadze, Sztokholmie.
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58
Adolf Schreyer
(1828 Frankfurt – 1899 Cronberg)

Konna przejażdżka po parku,
1856 r.
olej, płótno, 103 × 78 cm
sygn. i dat. p. d.: Ad. Schreyer 1856

Studiował we Frankfurcie, a następnie w Düsseldorfie. Przebywał w Stuttgarcie, Monachium
i Wiedniu (1849 rok). Podczas kampanii krymskiej był rysownikiem, po czym odbył podróże
po Francji i północnej Afryce. W 1862 roku zamieszkał w Paryżu, jednak z powodu wojny
francusko-pruskiej w 1871 roku powrócił do Frankfurtu. Był członkiem Akademii w Amsterdamie i Rotterdamie. Otrzymał medale na salonach w Paryżu i Monachium. Specjalnością
Schreyera były tematy orientalne oraz przedstawienia koni, które przyniosły mu największą

cena wywoławcza: 60 000 zł

popularność. Jego dzieła znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Bremie, Frankfurcie,

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

Hamburgu, Schefield, Paryżu, Brukseli, Londynie, Nowym Jorku.
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Uczył się rysunku i malarstwa w krakowskiej SSP pod kierunkiem Wojciecha Kornelego Stat-

59
Aleksander Kotsis

tlera, Władysława Łuszczkiewicza i Aleksandra Płonczyńskiego. W 1857 roku zadebiutował
w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym zresztą często wystawiał
swoje prace w następnych latach. Dzięki uzyskanemu stypendium rządowemu w 1860 roku,
wyjechał na dalsze artystyczne studia do Wiednia. W 1862 roku powrócił do Krakowa. Tutaj

(Ludwinów, k.Krakowa 1836 – Podgórze,

związał się z ruchem patriotycznym młodzieży, skupionym wokół pracowni rzeźbiarskiej Parysa

k.Krakowa 1877)

Filippiego. Od tego czasu sporo podróżował odwiedzając m.in. Paryż i Monachium. Zmarł

Portret Żyda
olej, płótno, 39,5 × 32,5 cm
u dołu sygnatura

przedwcześnie na nieuleczalną chorobę mózgu. Kotsis w swojej malarskiej twórczości malował
przede wszystkim sceny rodzajowe związane z życiem wsi krakowskich i podhalańskich.
W jego dorobku artystycznym nie brakuje również licznych portretów starych górali i Żydów.
Malował również pejzaże tatrzańskie. Jego kompozycje odznaczają się przejrzystymi układami,
a wykorzystywana ciemna kolorystyka i perfekcyjne operowanie światłocieniem znamionowały

cena wywoławcza: 60 000 zł

nawiązanie artysty do dzieł holenderskich dawnych mistrzów. Prace Kotsisa były wielokrotnie

estymacja: 80 000 – 90 000 zł

wystawiane w kraju i za granicą m.in. w Warszawie, Wiedniu i Lwowie.
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W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-

60
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Jesień w parku
olej, płótno, 82,5 × 57,5 cm
sygn. l. d.: Władysław Wankie

mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP.
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretanii. W 1901 r. osiadł na stałe
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej.
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich
czasopism. Owocem podróży artysty do Bretanii nad zatokę Mont-St-Michel są m.in. prace
ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością kobiet w bretońskich strojach,
najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku

cena wywoławcza: 46 000 zł

łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.

82

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

61
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Bretonki zbierające małże
olej, tektura, 40 × 68 cm
sygn. p. d.: Władysław Wankie
cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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62
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Zakole Dniepru
olej, płótno dublowane, 37,5 × 46,5 cm
sygn. p. d.: I. Trusz
na odwrocie transfer napisu: Dnjepr
Flussbogen, Kiew

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

cena wywoławcza: 16 000 zł

lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

artysty ilustrujące życie Hucułów.
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63
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Droga – Zaryte
olej, tektura, 18,5 × 24 cm
na odwrocie nalepka z wystawy Jana
Wojnarskiego w oddziale Stowarzyszenia 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

64
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

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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65
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski –
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zima
olej, płótno, 62 × 92 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzinnego 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,

cena wywoławcza: 4 400 zł

najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-

66
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Pejzaż zimowy
olej, płyta, 45,5 × 59 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

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-

cena wywoławcza: 13 000 zł

lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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67
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Na łące – Skoki,

1954 r.

olej, płótno, 46 × 62 cm
sygn. l. d.: Jan Cybis
na krośnie napis ołówkiem J. Cybis Na
łące – Skoki 1954
Obraz namalowany podczas pleneru
w sierpniu 1954 r. w miasteczku Skoki
w Wielkopolsce. Wśród znanych 25 obrazów
z tego roku szczególne miejsce zajmuje cykl
pejzaży ze Skoków oraz przedstawienia
kwiatów. (Jan Cybis 1897–1972, red.
J.Chrzanowska-Pieńkos, T. Sowińska,
Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta,
Warszawa 1997,
s. 364.

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarzami skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura,
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym

cena wywoławcza: 36 000 zł

tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych

estymacja: 50 000 – 55 000 zł

z barwa i fakturą.
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Eugeniusz Arct
(1899 Odessa – 1974 Warszawa)

Kazimierz,

1942 r.

olej, płótno, 73 × 81 cm
sygn. i dat. p. d.: Eugeniusz Arct/1942

W latach 1918–20 odbył studia artystyczne w Kunstgewerbeschule w Lucernie, pod
kierunkiem Van Moosa. W latach 1923–30 kontynuował naukę w Akademii warszawskiej
u T. Pruszkowskiego. Był członkiem ugrupowania Szkoła Warszawska, ZAP oraz ZPAP. Po
ukończeniu studiów rozpoczął pracę pedagogiczną, prowadząc zajęcia z rysunku. W 1946
roku został profesorem warszawskiej ASP. Od 1930 roku wystawiał swoje prace ze Szkołą
Warszawską, której był także współzałożycielem. Ponadto brał udział w wystawach IPS,
bloku ZAP oraz w pokazach polskiej sztuki za granicą. Był laureatem nagród i wyróżnień.
Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach za granicą. Malował martwe natury, widoki

cena wywoławcza: 4 800 zł

miejskie, głównie Warszawy, oraz przede wszystkim barwne, inspirowane impresjonizmem

estymacja: 9 000 – 11 000 zł

pejzaże (przede wszystkim z Kazimierza Dolnego i Szczawnicy).

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

89

69
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Motyw z Tozeur,

1937 r.

olej, płótno naklejone na sklejkę,
35,5 × 49,5 cm
sygn. dat. i opis p. d.: A Laszenko/
Tozeur 37
na odwrocie odręczny napis ołówkiem:
Morabat C

W latach 1901–1904 studiował malarstwo w Petersburgu u J. Wołkowa, W. Makowskiego
i N. Dubowskoja. W roku 1918 przybył do Polski. Początkowo mieszkał w Woli Sosnowej
na Kujawach, zaś od 1932 r. we Włocławku. Twórczość artysty jest obrazowaniem jego
licznych podróży, szczególnie do północnej Afryki. Odzwierciedla jego fascynację egzotyką
odwiedzanych krajów, wśród których szczególną rolę odgrywał Egipt. W artystycznym
dorobku Laszenki dominują kompozycje ukazujące codzienne życie ich mieszkańców,
widoki miast, bazarów, oaz, Arabów przemierzających pustynie na wielbłądach, wizerunki
kobiet o egzotycznej urodzie. Prace artysty wykazują bogactwo efektów kolorystycznych
i światłocieniowych. Poza malarstwem Laszenko uprawiał również grafikę. Prace swoje
prezentował podczas licznych wystaw, w tym indywidualnych, tak w kraju, jak i za granicą;

cena wywoławcza: 6 000 zł

m.in. od roku 1921 regularnie wystawiał w warszawskiej Zachęcie. Duża część dorobku

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

artysty uległa zniszczeniu bądź zaginęła w czasie II wojny światowej.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Arab z koniem
olej, tektura, 40 × 49 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak
na odwrocie autorski napis: Stwierdzam
autentyczność/mojego obrazu (zatarte)/
Wojciech Kossak

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

cena wywoławcza: 27 000 zł

niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie:

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem

Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Na prerii,

1939 r.

olej, płyta, 52 × 76 cm w świetle ramy
sygn i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1939

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,

cena wywoławcza: 12 000 zł

który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często

estymacja: 20 000 – 22 000 zł

w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Maksymilian B. Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Na łące
olej, płótno, 68 × 112 cm
sygn. l.d.: M.B.Sturmhoefel

Studia artystyczne rozpoczął w 1891 r. w akademii berlińskiej u J. Schradera. Po ukończeniu
nauki w 1871 r. powrócił do Gdańska, gdzie osiadł na stałe. Należał do Związku Artystów
Gdańskich. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w Muzeum Miejskim, gdzie przed wojną

cena wywoławcza: 15 000 zł

znajdował się duży zbiór jego dzieł. Malował sceny historyczne, pejzaże oraz portrety. Jego

estymacja: 22 000 – 28 000 zł

obrazy o charakterystycznej fakturalności intrygują świtałem i barwą.
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Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Martwa natura z kwiatami,
1912 r.
olej, płyta, 90,5 × 41,5 cm
sygn. i dat. w l. d.: Stanisław/Fabijański/
Kraków 1912
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-

(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego

Kwiaty w wazonie,

1928 r.

olej, sklejka, 62 × 48,5 cm
sygn. i dat. p.d.: Stefan Filipkiewicz/1928
na odwrocie nalepka z V Wystawy
w oddziale aukcyjnym Antykwariatu
Artystycznego Franciszka Studzińskiego
w Krakowie z numerem 13

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-

cena wywoławcza: 7 000 zł

lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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75
Adrien Holy
(1898 St.Imier – 1979 Genewa)

Portret kobiety,

lata 1930–40.

olej, płótno, 65,5 × 54 cm
sygn. l.d.: A. Holy
oraz powtórnie na odwrocie: A.Holy

Malarz i grafik pochodzenia szwajcarskiego. W 1915 roku rozpoczął studia artystyczne
w Bernie. Następnie kolejno podejmował naukę w Ecole des Beaux-Arts w La Chaux-de-Founds oraz Genewie. Artysta wiele podróżował, odwiedzając m.in. Włochy, Niemcy, Belgię,
Holandię, oraz kraje Skandynawskie. Na początku lat 20-tych zamieszkał w Paryżu. Swoje
prace prezentował na m.in. na Salonie Niezależnych w Paryżu, a także w Genewie, Zurichu.
W jego malarstwie widać echa zdobyczy malarzy postimpresjonistycznych oraz fowistów.

cena wywoławcza: 19 000 zł

Swoje prace kreował w stonowanej, połyskującej kolorystyce. Malował głównie portrety,

estymacja: 27 000 – 32 000 zł

pejzaże oraz sceny rodzajowe.
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W latach 1908–10 studiował w ASP w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa i Józefa
Unierzyskiego. Naukę kontynuował w Wiedniu oraz Monachium. Artysta był niezwykle

Henryk Gotlib

aktywny artystycznie. Przynależał do wielu ugrupowań artystycznych, m.in.: Formistów,

(1890 Kraków – 1966 South Godstone)

Mały marynarz,

1920 r.

olej, płótno, 115 × 68,5 cm
sygn. i dat. p. d.: HENRYK/GOTLIB/1920

Awangardy, Zwornika, London Group. Współpracował jako scenograf z teatrem Cricot.
W latach 1923–29 wiele podróżował, odwiedzając Francję, Włochy oraz Wielką Brytanię,
gdzie pozostał już na stałe. W początkowej fazie twórczości w malarstwie artysty widoczna
była inspiracja sztuką formistów. Następnie w jego pracach główną rolę zaczął odgrywać
kolor, którym Gotlib wirtuozersko budował całe swoje malarskie kompozycje. Artysta malował
sceny rodzajowe oraz alegoryczne, akty, portrety oraz pejzaże. Jego prace znajdują się

cena wywoławcza: 34 000 zł

w zbiorach muzealnych m.in.: w Muzeum Narodowym w Warszawie, w którym w 1980

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

roku odbyła się duża monograficzna wystawa prac artysty.
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Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie
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do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej

Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Posiłek,

ok. 1927 r.

gwasz, papier, 35,5 × 26 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: l.gottlieb

walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in.
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakteryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej;
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi

cena wywoławcza: 34 000 zł

odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Studium głowy,

1929 r.

akwarela, papier, 32,5 × 25 cm
w świetle passe-partout
sygn. p.d. Tadé/Makowski l.śr. Tadé/M/AK/
OW/SKI 1929
na odwrocie poświadczenie autentyczności przez Konrada Winklera z 1956 r.:
Stwierdzam niniejszym absolutną/autentyczność tej akwareli (studium głowy)/
Tadeusza Makowskiego/Kraków dn.25/
IX1956/Konrad Winkler

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich

estymacja: 35 000 – 55 000 zł

malarzy XX wieku.
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W latach 1893-1897 studiował w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Karla Rauppa i Karla Marra. Stypendysta fundacji im. Franciszka Józefa. Z Monachium
wyjechał do Paryża, gdzie studiował Académie des Beaux-Arts u René Xaviera Prineta, Jamesa
Whistlera i Rafaëla Collina oraz w Académie Colarossi, w której w 1898 roku otrzymał dyplom.
W latach 1899-1901 odbył artystyczne podróże m.in. do Włoch, Kurlandii. W 1900 roku
przeniósł się do Wiednia, gdzie do 1905 roku pobierał nauki w pracowni Kazimierza Po-
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chwalskiego. Już podczas lat studiów Olpiński wielokrotnie otrzymywał wyróżnienia oraz

Kazimierz Olpiński
(1875 Lwów – 1936 tamże)

Most,

1924 r.

olej, płótno, 28 × 50 cm
sygn. i dat. l.d.: OLPIŃSKI/924

nagrody za swoje prace. W 1905 roku powrócił do kraju, do Krosna, gdzie podjął pracę
w tamtejszych szkołach gimnazjalnych. W następnych latach kolejno mieszkał i pracował
jako nauczyciel w Krakowie i Żywcu. Wreszcie w 1921 roku wyjechał do Lwowa gdzie
objął stanowisko profesora w państwowej Szkole Przemysłowej, a od 1936 uczył rysunku na
Politechnice Lwowskiej. Olpiński w swojej twórczości głównie posługiwał się techniką olejną,
czasem również i akwarelą. Inspirowały go widoki beskidzkich gór, Podola i Huculszczyzny.
Często malował sceny rodzajowe z wykorzystaniem motywów ludycznych, portrety i sceny
legionowe. Swoje obrazy wystawiał w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Żywcu, Poznaniu. Jego

cena wywoławcza: 6 500 zł

prace wzbogacają zbiory m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

a także lwowskiej Galerii obrazów.
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Zygmunt Radnicki

Studiował w latach 1913–14, 1918–19, 1922–24 w Krakowie na ASP pod kierunkiem
Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa i Stanisława Dębickiego. We Lwowie wystawiał z grupą

(1894 Czortków (Podole) – 1969

Formistów, do której przynależał. Studia artystyczne uzupełniał w Paryżu w latach 1925–26

Piwniczna)

w pracowni Józefa Pankiewicza. Wtedy też związał się z grupą kapistów. W 1926 roku objął

Widok Lwowa,

1921 r.

olej, płótno, 68,5 × 57 cm
sygn i dat. p.d.: Z.Radnicki/Lwów 1921

stanowisko profesora we Lwowie w UJK. Przynależał do grupy Jednoróg, Awangarda oraz
Nowa Generacja. Po II wojnie światowej osiadł w Krakowie, gdzie pracował na macierzystej
uczelni do 1965 roku. W twórczości Radnickiego uwidoczniony jest wpływ wielu nurtów
artystycznych. Początkowo czerpał ze zdobyczy formistów, następnie w jego malarstwie
pojawiła się inspiracja sztuką postimpresjonisty Cézanne’a. W końcu po 1930 roku artysta

cena wywoławcza: 8 000 zł

zwrócił się ku koloryzmowi. Malował pejzaże, martwe natury, wnętrza, portrety. Swoje prace

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

artysta prezentował na wystawach w Paryżu, Oslo, Brukseli i Pittsburghu.
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Malarz należący do nurtu kolorystycznego. Józef był starszym bratem Marii Jaremy, malarki
i graficzki, współzałożycielki pierwszej i drugiej Grupy Krakowskiej. Studia artystyczne podjął
w krakowskiej ASP w latach 1918–1924. Kształcił się m.in. u Jacka Malczewskiego, Ignacego
Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego i Józefa Pankiewicza. W 1924 roku wraz z grupą
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Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Martwa natura z jabłkami
olej, płótno, 55 × 66 cm
sygn. p.d. J.JAREMA/PARIS

kapistów wyjechał do Paryża. Po powrocie do kraju w 1931 roku rozpoczął współpracę
z Głosem Plastyków. Rok później został animatorem eksperymentalnego teatru Cricot.
W czasie II wojny światowej Jarema dostał się poprzez Rumunię do armii polskiej, z którą
przeszedł szlak bojowy pod Monte Cassino. W czasie wojny był współorganizatorem wystaw
artystów-żołnierzy m.in. w Bagdadzie, Tel-Awiwie, Rzymie. Po wojnie pozostał we Włoszech.
W 1945 roku w Rzymie wraz z artystą Enrico Prampolinim utworzył międzynarodowy „Art
Club” integrujący artystów awangardowych. W 1950 roku wraz z żoną Marią Sperling w Nicei
założył warsztat tkacki. W pierwszej fazie swojej twórczości, malując przede wszystkim
martwe natury, portrety i pejzaże, zgodnie z założeniami kapistów, artysta skupiał się przede
wszystkim na barwnych walorach przedstawień, kształtując swoje kompozycje kolorem. Po

cena wywoławcza: 26 000 zł

wojnie artysta zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, z elementami geometrycznymi,

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

budując je za pomocą ekspresjonistycznej pulsującej palecie barw.
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82
Krystyna Wróblewska
(1904–1994)

Portret kobiety,

1942 r.

olej, płyta, 70 × 50 cm
sygn.i dat. l.d.: Kr. Wróblewska 1942

Żona rektora Uniwersytetu Wileńskiego, matka Jerzego i malarza Andrzeja. Absolwentka
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, na którym kształciła się pod
kierunkiem m.in. L.Ślendzińskiego. Należała do „Grupy Wileńskiej”. Po II wojnie światowej
związała się z Krakowem, gdzie pracowała jako wykładowca na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej. W latach 1947–60 była przewodniczącą ugrupowania Dziewięciu

cena wywoławcza: 13 000 zł

Grafików. Artystka inspirowała się klasycyzmem, realizmem i ekspresjonizmem, tworząc

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

głównie prace graficzne. Zasłynęła także ekslibrisami wystawianymi na całym świecie.
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83
Elisabeth Stechele-Mauer
(1885 Monachium –?)

Martwa natura z wazą
olej, płótno, 56,5 × 46,5 cm
sygn. p.g.: E.Stechele-Maurer

Artystka niemieckiego pochodzenia, związana z monachijskim środowiskiem artystycznym.
Studiowała w Akademii w Monachium w pracowni Carla Blosa. Malowała pejzaże, portrety,
ale przede wszystkim zasłynęła jako autorka martwych natur. Jej charakterystycznym moty-

cena wywoławcza: 7 500 zł

wem właśnie w tych przedstawieniach stanowią wazy z japońskimi scenkami ukazującymi

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

wydłużone sylwetki dystyngowanych gejsz.
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84
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Chłopiec z kotkiem,

1938 r.

olej, płótno, 76 × 62 cm
sygn. i dat. p. g.: Kanelba/1938

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 malarstwem
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki

cena wywoławcza: 22 000 zł

ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą i wyszukaną kolorystyką.
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85
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Portret pani Izabeli,

1914 r.

olej, płyta, 47 × 69 cm
sygn. i dat. p.g.: Teodor Grott/1914
na odwrocie nalepka z TPSP w Krakowie
z 1960 r. z tytułem pracy i datą powstania
oraz odręczny napis ołówkiem Izabela
Chmielczyk-Czajkowska (?)
Wystawiany:
Wystawa Jubileuszowa w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
1960 r.

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa

cena wywoławcza: 12 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.
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86
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Martwa natura
olej, płótno, 40,5 × 57,5 cm
sygn. p. d.: I Pieńkowski
na krośnie stempel Zakładu Przyborów
Malarskich R. Aleksandrowicza z Krakowa

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

cena wywoławcza: 5 000 zł

granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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W 1906 roku rozpoczęła naukę w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych. Była studentką m.in.
Konrada Krzyżanowskiego oraz Xawerego Dunikowskiego. W obrazach powstałych w tym
czasie widać wyraźny wpływ jej nauczycieli; portrety z tego okresu ukazywały sylwetki postaci
wyłaniające się ciemnego tła. Na przełomie 1906–1907 roku wyjechała do Monachium, gdzie
pobierała nauki u Szymona Hollosy’ego węgierskiego przedstawiciela realizmu i naturalizmu
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w malarstwie. W 1907 roku powróciła do kraju, a dokładnie do Krakowa. Tutaj rozpoczyna
kurs u Wojciecha Weissa, którego artystka poślubiła w 1908 roku. Od tego czasu artystka

Irena zw. Aneri Weiss

zaczęła bardziej syntetyzować rysunek. Jej obrazy w porównaniu do wcześniejszych,

(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Pejzaż z południa Francji,
olej, tektura, 42 × 63 cm
sygn. i dat. l.d.: Aneri/1928 r.

nabierają większego oddechu, paleta barw staje się bardziej nasycona, świetlista. Artystka
1928 r.

dużo podróżowała w 1913 roku wraz z mężem wyjechała do Wenecji, a w czasie I wojny
światowej przebywała w Wiedniu, gdzie uczyła się jeszcze w Kunstgewerbeschule. Irena
Weiss w swojej twórczości malarskiej głównie malowała martwe natury z kwiatami, pejzaże
oraz portrety. Tworzyła w technice olejnej i akwareli. W 1926 roku uczestniczyła w lwowskiej
wystawie wraz z mężem oraz Leonem Wyczółkowskim. Swoje prace prezentowała również

cena wywoławcza: 9 000 zł

na wystawach Towarzystwa „Sztuka” w TPSP w Krakowie i TZSP w Warszawie. Artystka

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

swoje prace sygnowała pseudonimem Aneri będącym anagramem jej imienia.
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88
Marian Michał Wawrzeniecki

Malarz, archeolog oraz krytyk sztuki. Studia odbył w Warszawie w klasie rysunkowej u Woj-

(1863 Warszawa -1943 tamże)

ciecha Gersona oraz Władysława Gumińskiego. Później naukę kontynuował w krakowskiej

Swantewid (Świętowid)
olej, płótno, 60 × 41 cm
sygn. monogramem po prawej: M卐W
na odwrocie napis na krośnie: „SWANTEWID (BÓS) ” 卐M.WAWRZENIECKI

Szkole Sztuk Plastycznych pod okiem I. Jabłońskiego oraz W. Łuszczkiewicza. Był również
uczniem Jana Matejki. studiował w akademii w Monachium. Członek krakowskiej komisji
do Badań nad Historią sztuki w Polsce oraz akademii umiejętności. swe badania głównie
poświęcił kulturze dawnych Słowian. Zajmował się także zagadnieniami dotyczących starych
wierzeń oraz czarów. Właśnie te motywy najczęściej przenosił na swoje płótna, tworząc
alegoryczne i fantazyjne kompozycje, często przepełnione enigmatycznym i niepokojącym
nastrojem. Jego prace były reprodukowane na znaczkach i kartach pocztowych. Swoje

cena wywoławcza: 8 000 zł

prace Wawrzeniecki podpisywał znakiem swastyki, która w wierzeniach dawnych Słowian

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

oznaczała szczęście, zwycięstwo.
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89
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin –1987 Warszawa)

Ptaki,

l. 1938–1945

olej, sklejka, 41,5 x 50 cm
sygn. p.d.: Ebiche
Wystawiany i reprodukowany:
Polski Paryż. Ecole de Paris. Kolekcja
Wojciecha Fibaka, grudzień 1999

Mnie interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz Eibisch 1896–1987, 12.10.2007
– 15. 12.2007, Muzeum Lubelskie
w Lublinie, s. 90.
Pochodzenie:
Jack Rozmaryn, Forest Hill, Nowy Jork
Kolekcja Wojciecha Fibaka

– marzec 2000, Muzeum Narodowe

cena wywoławcza: 40 000 zł

w Szczecinie, s. 242.

estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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90
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin –1987 Warszawa)

Martwa natura – kwiat
w doniczce i owoce
olej, płótno, 57 × 48,5 cm
sygn. p. d.: Eibisch

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów
École de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu,
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrócił
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-

cena wywoławcza: 25 000 zł

szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona

estymacja: 35 000 – 45 000 zł

R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

111

Malarz, rzeźbiarz i pedagog. W latach 1909-1916 odbył studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Petersburgu, pod kierunkiem Dymitra Kardowskiego. W 1920 był inicjatorem utworzenia
Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, obejmując stanowisko prezesa, które pełnił
do 1939 roku. Od 1923 roku członek Stowarzyszenia Artystów Polskich Rytm. Ślendziński
wiele podróżował, odwiedzając m.in. Francję, Włochy, Hiszpanie, Wielką Brytanię. Każda
z tych podróży wzbogacała artystę o wiedzę i zapoznanie się z twórczością oraz warsztatem
dawnych mistrzów. Szczególny wpływ na artystę miała sztuka włoskiego Quattrocenta,
których echa wyraźnie widać w twórczości malarskiej artysty. W 1925 roku objął katedrę
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malarstwa monumentalnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego

Ludomir Ślendziński
(1889 Wilno – 1980 Kraków)

Piosenka,

1977 r.

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: PIOSENKA
LUDOMIR ŚLENDZIŃSKI 1977
w p.d.: dedykacja autorska: W dowód/
przyjaźni.../L. S.

w Wilnie. W kolejnych latach, 1927-1929, artysta podróżował również na Bliski Wschód,
a także do Grecji, Egiptu, Syrii, Libanu, Turcji. W 1928 roku był autorem polichromii
kamienic Starego Miasta w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Wilnie.
W 1945 roku rozpoczął pracę w Katedrze Rysunku i Rzeźby na wydziale Architektury
krakowskiej Politechniki. Był prorektorem i rektorem tej uczelni w latach 1948-1956.
Malarstwo Śledzińskiego należy do nurtu tzw. nowego klasycyzmu. Artysta dużą uwagę
skupiał na zagadnieniach rysunku oraz warsztatu malarskiego, co wiązało się z jego fascynacją
malarstwem dawnych malarzy włoskich. Malował głównie portrety i kompozycje figuralne
z pejzażem w tle. Po wojnie głównie skupił się na przedstawieniach portretowych. W jego
twórczości spotykane są również obrazy z motywami baśniowymi. Zajmował się również
rzeźbą. Swoje prace Śleńdziński ukazywały się na indywidulanych wystawach m.in. TPSP

cena wywoławcza: 19 000 zł

w Krakowie w 1927, 1950 i 1957 roku, czy w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych

estymacja: 25 000 – 28 000 zł

w Warszawie 1960 roku.
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92
Jan Hrynkowski
(1891 Żelechów k. Lwowa –
1971 Kraków)

Marta natura – tulipany,

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dę1964 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. i dat. l.d.: j.hrynkowski/964.
na odwrocie nalepka z Villi la Fleur
w Konstancinie

bickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz rzeźbę u K. Laszczki. Następnie kontynuował
naukę w latach 1921–22 w Paryżu w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był
współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym
przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmował się głównie malowaniem pejzaży.
Po wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu.
Hrynkowski uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, choć miał również ekspozycje
indywidualne, m.in. w latach 1946, 1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak

cena wywoławcza: 9 000 zł

i grafikę, szczególnie litografię i drzeworyt. Do najchętniej podejmowanych przez niego

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

tematów należały pejzaż oraz martwa natura.
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Świat widzialny czy wyobrażalny jest tylko pretekstem dla mnie do stworzenia obrazu.
Elementy biorę ze świata mnie otaczającego, wiążę je w całość nie na zasadzie ich przedmiotowych właściwości, ale raczej jako czystą konstrukcję. Przedmioty i kształty ludzkie
mogą być dowolnie deformowane, jeśli wymaga tego ekspresja kompozycji. Nie zawsze
zdaję sobie sprawę, jak ma wyglądać moja praca w ostatecznym stadium. Raz mam
wyraźną wizję, nawet do najdrobniejszego szczegółu. Czasem udaje mi się to osiągnąć,
a w innym wypadku zmieniam i przeinaczam. Obraz dla mnie musi być zamkniętą całością
sam w sobie, czy linearnie traktowany, czy światłocieniowo. Kompozycja musi być zwarta,
a założenie dekoracyjne.
Tymon Niesiołowski – wypowiedź artysty z 14 II 1957 [w:] Współcześnie malarze polscy,
red. S. Samborski, H. Stażewski, M. Włodarski, L. Grabowski, Warszawa 1957, str. 12

Polski malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Absolwent ASP w Krakowie, gdzie był
uczniem Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Axentowicza. Aktywnie działał
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w grupach artystycznych m.in. Grupie pięciu i Ekspresjonistach polskich. W 1926 roku za-

Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Malarz i modelka,

1957 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. p. d.: Tymon 57
na blejtramie autorska naklejka z tytułem
pracy i opisem

mieszkał w Wilnie i pracował jako wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 roku
docent na uniwersytecie w Wilnie, gdzie wykładał malarstwo monumentalne. Po II wojnie
światowej zamieszkał w Toruniu i tam prowadził pracę dydaktyczną do 1960 roku na Wydziale
sztuk plastycznych UMK. Artysta pozostawił po sobie niezwykłą, bogatą spuściznę. W jego
twórczości widać wyraźne wpływy malarstwa europejskiego, które na swój sposób adaptował
do swojej twórczości. Widać jak Niesiołowski początkowo sięgał po zdobycze secesji; kolejno
w następnych etapach zwracał się ku stylistyce malarstwa Paula Gauguina czy Władysława
Ślewińskiego. Nie został obojętny na sztukę formistów. W końcu w latach 30-tych zwrócił się
ku koloryzmowi. Artysta malował martwe natury, pejzaże, często zawracał się ku motywom
cyrkowym. Do najbardziej charakterystycznych dzieł Niesiołowskiego należą portrety oraz

cena wywoławcza: 74 000 zł

akty, w których kompozycje były budowane płaską plamą barwną ograniczoną wyraźnie

estymacja: 100 000 – 120 000 zł

zaznaczonym konturem.
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Roman Usarewicz
(1923 Brześć n.Bugiem – 1983 Gdańsk)

Konstrukcja przestrzeni,

1967 r.

olej, płótno, 82,5 × 70 cm
sygn. p.d.: R.Usarewicz
opisany na krośnie: Usarewicz/Roman,
Gdańsk, ul.Mariacka (…)
1967/Konstrukcja.Przestrzeni

Studiował w latach 1945-1951 w gdańskiej PWSSP. Był uczniem Piotra Potworowskiego
i Artura Nachta-Samborksiego. Dyplom uzyskał w pracowni Juliusza Studnickiego. Od
1953 roku wykładowca na macierzystej uczelni. W 1963 roku objął Katedrę Projektowania
Plastycznego. Uczestniczył w odbudowie Starego Miasta w Gdańsku. Był autorem projektów
wystrój statku m. s. Stefan Batory. Artysta malował portrety, budując swoje prace szeroką
plamą barwną. W latach 60-tych w swoim malarstwie Usarewicz porzucając zasady koloryzmu skupia się na przedstawieniach abstrakcyjnych, budowanych na silnych kontrastach

cena wywoławcza: 9 000 zł

barwnych, tworząc cały cykl malarski Konstrukcja przestrzeni. Obrazy Usarewicza znajdują

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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Janina Kraupe-Świderska

Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. W 1938 roku

(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

rozpoczęła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji kontynuowała je w Kunstgewer-

Rudowłosa,

1955 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. l.d.: J.Kraupe
na odwrocie opisany: JANINA KRAUPE/
„RUDOWŁOSA”/1955

beschule. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1947 roku, a już rok później dyplom z grafiki.
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą
prowadziła do 1991r. (w 1980 roku uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1987
roku zwyczajnego). W okresie II wojny światowej udzielała się w konspiracyjnym teatrze
Tadeusza Kantora. Przynależała do różnych ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 roku
do Grupy Krakowskiej. Jej obrazy często inspirowane są muzyką i poezją. Ponadto artystka
często czerpie inspiracje z magii i filozofii Zen. W 1997 roku za dotychczasowe osiągnięcia

cena wywoławcza: 13 000 zł

artystyczne została odznaczona Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki,

estymacja: 19 000 – 22 000 zł

a w 2008 przyznano jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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96
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż norweski – deszcz,

1997 r.

olej, płótno, 74,5 × 84,5 cm
sygn. p.d.: Xancenbach
na odwrocie opisany: JAN
SZANCENBACH/PEJZAŻ NORWESKI-DESZCZ/1997

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

cena wywoławcza: 16 000 zł

znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

w wielu muzeach w Polsce.
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Juliusz Joniak
(ur. 1925 Lwów)

Cassis,

2015 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. p.d.: Joniak`15
na odwrocie opisany: JULIUSZ JONIAK/”CASSIS`15”/65 × 81/2015

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,

cena wywoławcza: 11 000 zł

Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej,

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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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
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macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz

Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Postacie,

1990 r.

gwasz, tempera (?), papier,
51,5 × 40 cm w świetle passe-partout
sygn. u góry wzdłuż lewej krawędzi:
E.Markowski

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. Kazimierz Mikulski (1918 Kraków -1998 tamże) Studiował
w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. Po wojnie
studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie.
Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. Zajmował
się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował w teatrze
konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawiązywała do
nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową atmosferą.

cena wywoławcza: 5 500 zł

W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, zaczarowanych

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.
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Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Postacie
gwasz, tempera (?), papier, 51 × 39 cm
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: E.Markowski
cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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100
Włodzimierz Kunz

W latach 1948–1954 odbył studia malarskie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom
ukończenia studiów uzyskał w 1954 roku w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. Od 1953 roku
rozpoczął pracę na macierzystej uczelni, a w latach 1980–1983 oraz 1993–1996 pełnił
funkcję jej rektora. Sprawował urząd rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie

(1926 Dąbrowa Tarnowska –

sztuki współczesnej. Przynależał do Rady Artystycznej Wyższego Szkolnictwa Artystycznego.

2002 Kraków)

Był również członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskiej Akademii Umie-

Śniadanie w Anibes
olej, kolaż, płótno, 65 × 81 cm
sygn. p.d.: WłKUNZ (wyryte)
opisany na odwrocie:
Wł.KUNZ/ŚNIADANIE/W ANIBES 90”

jętności. Głównie zajmował się malarstwem sztalugowym, grafiką. W swoich pracach często
łączył techniki malarskie i graficzne z kolażem. W swoich kompozycjach wykorzystywał
motywy przyrody, pejzażu miejskiego, zabudowania fabryk. Malował całymi cyklami, m.in.
cykl „Morze Śródziemne”, „Pejzaż przemysłowy”, „Kompozycje z anegdotą”, „Viola d’Amore”,
„Róża wiatrów”. W grafice inspirację czerpał z wydarzeń takich jak lot w kosmos. Liczne
podróże artysty do państw znad Morza Śródziemnego zaowocowały pojawieniem się prac
inspirowanych tamtejszą kulturą i klimatem. Prace Kunza prezentowano na wielu wystawach

cena wywoławcza: 8 000 zł

indywidulanych artysty zarówno w kraju jak i na świecie, a jego prace należą do zbiorów

estmacja: 12 000 – 14 000 zł

muzealnych m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Nowym Yorku, Tokio.
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101
Juliusz Joniak
(ur. 1925 Lwów)

Martwa natura z paletą,

2014 r.

olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. i dat. p.d.: Joniak `14
opisany na odwrocie: JULIUSZ
JONIAK/”MARTWA NATURA Z PALETĄ”14/65 × 92/2014

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,

cena wywoławcza: 14 000 zł

Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej,

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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102
Kazimierz Ostrowski

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach

(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako

Kompozycja
tempera, papier, 70 × 100 cm
sygn. p.d.: K. OSTROWSKI

stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił w 1952
roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach
1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku prowadził swoją
Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych w obrębie
Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 rok). Od

cena wywoławcza: 10 000 zł

2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego za wybitne

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.

124

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

103
Tadeusz Dominik

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel

(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk

Pejzaż,

2010 r.

olej, płótno, 73 × 92 cm
sygn. p.d.: Dominik
opisany na odwrocie: DOMINIK 2010/
OL.PŁ.73 X 92/PEJZAŻ

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

cena wywoławcza: 36 000 zł

się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
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104
Konstanty Gorbatowski
(1914 Kijów – 1984 Gdańsk)

Akt,

1968 r.

olej, płótno, 60,5 × 80,5 cm
sygn. p.d.: K.Gorbatowski
dat. l.d.: 1968

Malarz o ukraińskich korzeniach. Studia artystyczne ukończył w 1955 roku w gdańskiej
PWSSP w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej, Juliusza Studnickiego oraz Kazimierza
Śramkiewicza. W jego twórczości pojawiają się zarówno obrazy sztalugowe, jak i malarstwo
ścienne. Tworzył martwe natury, akty, pejzaże, obrazy o poetyckiej metaforyce i często
onirycznej atmosferze. W czasie drugiej wojny światowej był więźniem hitlerowskiego

cena wywoławcza: 6 500 zł

obozu koncentracyjnego. Gorbatowski wystawiał często w Europie Zachodniej i stanach

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Zjednoczonych, a jego prace znajdują się w wielu zagranicznych kolekcjach.
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Artysta studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 1951 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego. Był wykładowcą
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na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kotlarczyk uprawiał malarstwo, grafikę i grafikę

Zygmunt Kotlarczyk
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Rycerz,

1984 r.

olej, płótno, 100 × 73 cm
sygn. l.d.: ZKotlarczyk
opisany na odwrocie: „RYCERZ”/ZYGMUNT KOTLARCZYK/100 X 73 – 1984

użytkową. Janina Kraupe-Świderska Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym,
ściennym oraz grafiką. W 1938 roku rozpoczęła studia w krakowskim ASP, a w czasie
okupacji kontynuowała je w Kunstgewerbeschule. Dyplom z malarstwa uzyskała w 1947
roku, a już rok później dyplom z grafiki. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą prowadziła do 1991r. (w 1980 roku uzyskała tytułu
profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku zwyczajnego). W okresie II wojny światowej
udzielała się w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora. Przynależała do różnych ugrupowań
artystycznych: m.in. od 1957 roku do Grupy Krakowskiej. Jej obrazy często inspirowane są
muzyką i poezją. Ponadto artystka często czerpie inspiracje z magii i filozofii Zen. W 1997
roku za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne została odznaczona Nagrodą Miasta Krakowa

cena wywoławcza: 5 000 zł

w dziedzinie kultury i sztuki, a w 2008 przyznano jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Gloria Artis”.
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106
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Koncert dedykowany dwóm
Panom J.K, 1984 r.
olej, płótno, 137,5 × 106 cm
opisany na odwrocie: „KONCERT’/DEDYKOWANE/DWUM PANOM J.K./1984

Studia malarskie Moryciński odbył na wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskał w 1962 roku w pracowni Artura
Nacht-Samborskiego. Po studiach odbył wiele artystycznych podróży m.in. do Francji, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Szwecji, Niemiec a także Australii. Artysta był laureatem wielu nagród
i wyróżnień, m. in. nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” w 1988 roku, czy
stypendium Amerykańskiej Fundacji Pollock-Krasner w 1993 roku. Jego prace znajdują się
w wielu zbiorach muzealnych m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu. Obrazy Morycińskiego wyróżnia przede wszystkim kolor,

cena wywoławcza: 10 000 zł

którym artysta nie tylko buduje swoje malarskie kompozycje, ale właśnie barwą kreuje nastrój

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

i formę. Artysta poza malarstwem zajmował się również rysunkiem i grafiką warsztatową.

128

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

107
Leszek Żegalski

Studiował na ASP w Katowicach u Jerzego Dudy-Gracza oraz od 1982 na ASP w Krakowie,

(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

gdzie otrzymał dyplom 2 lata później. W 1988 r. został laureatem Grand Prix Ogólnopolskiej

Akt,

2010–11 r.

olej, brezent, 130 × 100 cm
sygn. l. g.: ŻEGALSKI 2010–11

Wystawy Młodej Plastyki „Arsenał 88”. Artysta w tym samym roku wyjechał na kilka lat do
Niemiec, gdzie poświęcił się intensywnej pracy artystycznej. Został tam członkiem Związku
Malarzy Realistów, a od 2009 – grupy Apelles. Artysta brał udział m.in. w Targach Sztuki
w Basel, Barcelonie, miał ok. 200 indywidualnych wystaw. Prace swoje pokazywał też
razem z „Tercetem Nadętym”, który stworzył z Januszem Szpytem i Piotem Naliwajko oraz

cena wywoławcza: 12 000 zł

na zagranicznych, m. in. w Niemczech, Holandii, USA, Rosji, Kanadzie, Japonii. Żegalski

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

uprawia malarstwo plafonowe, sztalugowe oraz fresk.
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Studiował w P WSSP w Gdańsku, gdzie
w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni
prof. J. Studnickiego. Jego kariera ściśle wiąże
się z historią gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął
pracę w 1962, jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1984 do 2003 roku prowadził
dyplomującą Pracownię Malarstwa na Wydziale
Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981 był
prodziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki
i Rzeźby, a od roku 1981 do 1984 dziekanem.
Posługuje się chłodną kolorystyką i abstrakcyjnymi formami. Do pejzażu wprowadza martwą
naturę. Częstym motywem w jego pracach jest
góra, jak również uchylone bramy, proste drzwi
i wrota. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na
Biennale Sztuki Gdańskiej w 1983 roku oraz
na V Jesiennych Konfrontacjach w Rzeszowie.
Otrzymał też Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki
III i II stopnia (1975 i 1983), a w 2002 roku
Pomorską Nagrodę Artystyczną. Miał około 20
wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad
50 zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów
Narodowych w Gdańsku i Szczecinie, w Muzeach
Okręgowych w Lęborku i Słupsku, w Muzeum
Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach,
Muzeum w Wieliczce i w siedzibie Fundacji
Malarstwa Polskiego w Lesku, a także w licznych
kolekcjach prywatnych. W 2001 r. uhonorowano
go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Kiejstut Bereźnicki (ur. 1935 Poznań) 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
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pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa.

Włodzimierz Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Z cyklu Brama,

Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym.
Od wczesnych lat w swych pracach prowadzi
nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z do-

1988 r.

akryl, płótno, 100 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: W. ŁAJMING 88
na odwrocie nalepka autorska z opisem
obrazu

świadczeń 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.

cena wywoławcza: 7 000 zł

Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody

estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Ministra Kultury.
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Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura z czaszką,

1999 r.

olej, płótno, 71,5 × 96 cm
w świetle ramy
sygnowany na obrazie (na namalowanej
kartce): 1999/M.nat./z czaszką/szara/
Łagów/KBereźnicki
Wystawiany:
Kiejstut Bereźnicki: malarstwo i rysunek,
Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg,
2004 r.

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

cena wywoławcza: 18 000 zł

laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Kultury.
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Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia

110
Jan Dobkowski
(ur. 1942 r. Łomża)

Karnawał w Rio XXXXI z cyklu
Nokturny, 2008 r.
akryl, płótno, 81 × 100 cm
opisany na odwrocie: Jan Dobkowski
/’KARNAWAŁ W RIO XXXXI”2008 R./
ACRYL/81 CM X 100 CM

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, twarzy, 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

cena wywoławcza: 11 000 zł

nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

i zagranicznych muzeów.
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111
Kazimierz Ostrowski

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach

(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako

Abstrakcja
olej, płótno, 100 × 150 cm
sygn. l.d.: K.OSTROWSKI

stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił w 1952
roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach
1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku prowadził swoją
Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych w obrębie
Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 rok). Od

cena wywoławcza: 16 000 zł

2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego za wybitne

estymacja: 25 000 – 30 000 zł

osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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W latach 1932–1936 pobierał nauki w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych
i Przemysłu Artystycznego. Studia artystyczne kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Naukę pobierał między innymi pod kierunkiem Felicjana Szczęsnego Kowarskiego oraz Leonarda Pękalskiego. Dyplom otrzymał w 1948 roku, po zakończeniu wojny.
W swojej twórczości zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym, grafiką, a także
formami przestrzennymi. Projektował również witraże. Musiałowicz przez lata wykrystalizował
swój niewątpliwie oryginalny styl malarski. Tworzył w całych cyklach. W pierwszej fazie swojej

112

twórczości artysta korzystał ze zdobyczy abstrakcjonizmu, tworząc wtedy monochromatyczne,

Henryk Musiałowicz
(1914 Gniezno – 2015 Warszawa)

Z cyklu Rodzina,

1979 r.

technika mieszana, płyta, 54 × 75 cm
opisany na odwrocie: Z CYKLU/”RODZINA”/54 X 75/1979/MUSIAŁOWICZ

naładowane ekspresjonistycznym stylem przedstawienia związane z przeżyciami wojennymi,
do których należą: Okupacja (1939–45), Portrety z wyobraźni (1957–72), czy Wojna
przeciw człowiekowi (1959–64). Następnie, w latach 70-tych w jego pracach pojawiały
się zagadnienia związane z naturą (cykle: Krajobraz animalistyczny, Narodziny Ziemi,
Wirowanie), oraz postacią człowieka. Wtedy to powstały cykle Reminiscencje, Rodzina,
Epitafium, w których Musiałowicz bardzo chętnie podejmował trudną tematykę związaną
z zagadnieniami moralnymi, egzystencjonalnymi. Kompozycje te, o połyskującej fakturze
reliefowej, utrzymane są w niemalże smolistej czerni. Wypukłym konturem syntetycznie
artysta zaznaczał wydłużone sylwetki postaci; z rzadka ujmował szczegóły takie jak oczy,

cena wywoławcza: 25 000 zł

nos, usta. W 2002 roku w Muzeum Narodowe w Poznaniu odbyła się wielka wystawa

estymacja: 33 000 – 35 000 zł

retrospektywna twórczości artysty.
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113
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret Rabina,

1972 r.

olej, płótno, 80,5 × 60,5 cm
na odwrocie opisany: PORTRET/RABINA/
60,5 X 80,5/CM MACIEJ /LACHUR/1972
wzdłuż lewej krawędzi: OLEJ NA PŁÓTNIE; p. g.: No5

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum

cena wywoławcza: 12 000 zł

Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Polskiego w Warszawie.
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114
Roman Modzelewski
(1912 Łoździeje/Litwa – 1997 Łódź)

Ostatnia decyzja,

1986 r.

technika własna, płótno, 34,5 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: ROMAN MODZELEWSKI
1986
na odwrocie nalepka z wystawy: W kręgu
Strzemińskiego Kraków, Galeria Pryzmat
ZPAP O. Krakowski 13 czerwca – 4 lipca
2014
Wystawiany:
W kręgu Strzemińskiego, ZPAP Kraków,
13 czerwca – 4 lipca 2014

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach F. Kowarskiego i L. Pękalskiego. 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 inspirowanych nowym materiałem – tworzywami sztucznymi. Jego projekty doceniła też sława
zachodniego designu – Le Corbusier. Fotel zaprojektowany przez Modzelewskiego w 1958 r.,

cena wywoławcza: 23 000 zł

o organicznym siedzisku z tworzywa w śmiałych kolorach i delikatnych metalowych nóżkach,

estymacja: 35 000 – 40 000 zł

został opatentowany za sprawą Le Corbusier’a w 1961 roku w Paryżu.
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115
Erna Rosenstein
(1913 Lwów – 2004 Warszawa)

Kwadracik nocy,

1989 r.

technika własna, deska, 23 × 19,5 cm
sygn. i dat. l.d. 1989 E.Rosenstein
na odwrocie napis: Kwadracik nocy

Studiowała w wiedeńskiej Akademii (1932–1934) oraz w Krakowie (1933–1936). Sympatyzowała z Grupą Krakowską, a po wojnie brała udział w organizowaniu się awangardy
artystycznej. Oprócz malarstwa sztalugowego uprawiała rysunek, kolaż i twórczość poetycką.
Artystka wypracowała indywidualną symbolikę, swobodnie kojarząc formy abstrakcyjne ze

cena wywoławcza: 3 400 zł

światem kształtów rzeczywistych. W 1977 roku otrzymała nagrodę krytyki artystycznej im.

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

C. K. Norwida, w 1966 r. nagrodę im. J. Cybisa za całokształt twórczości.
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Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, u którego w 1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej

116

publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym

Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Kwiat liście,

1997 r.

olej, płótno, 61 × 50 cm
sygn. i dat. p.g.: J.SIENICKI/97
na odwrocie autorski opis: Jacek/SIENICKI
/”KWIAT LIŚCIE’/ol.pł.1997

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 ekspresjonistycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był

cena wywoławcza: 27 000 zł

laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im.

estymacja: 38 000 – 42 000 zł

C. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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117
Aleksander Kobzdej

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 jednocześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa.

(1920 Olesko na Ukrainie –

Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został

1972 Warszawa)

asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie

Złoty fetysz, 1964 r.
olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Kobzdej/64
na odwrocie autorski opis: Aleksander
Kobzdej/1964/”Złoty fetysz”100 × 80

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 XIX 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

cena wywoławcza: 44 000 zł

i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Paulo w 1959 roku.
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118
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 autorski opis: Aleksander
Kobzdej/1962/”IDOL CZARNO/SZARY’/81
X 100
cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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119
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki)

Obraz CXXV,

1989 r.

akryl, płyta, 100 × 100 cm,
datowany i opisany na odwrocie:
ANDRZEJ/GIERAGA/OBRAZ CXXV/WYM.
100 X 100/ROK 1989

Malarz, grafik, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Politechniki Radomskiej. Ukończył
z wyróżnieniem studia na Wydziale Malarstwa oraz Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi.
Pomysłodawca konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów łódzkiej akademii. Jego
aktywne działania na rzecz kształcenia artystów i popularyzacji sztuki zostały w 2012 roku
docenione Srebrnym Medalem „Zasłużonym Kulturze Gloria Artis”. Prace Gieragi wpisują
się w nurt abstrakcji geometrycznej. Malarz zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych
i brał udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach wielu

cena wywoławcza: 6 000 zł

muzeów polskich, światowych (Sao Paulo, Moskwa, Grenoble) oraz w licznych kolekcjach

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

prywatnych.
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120
Krystyn Zieliński
(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa
Kujawskiego – 2007 Łódź)

V- 1989, Pruski mur,

1989 r.

akryl, płyta pilśniowa, metal, 63 × 63 cm
na odwrocie nalepka autorska opisem
pracy

Malarz i grafik związany z Łodzią, absolwent PWSSP w Łodzi, wykładowca akademicki na
macierzystej uczelni. Za życia wystawiał rzadko, skupiając się głównie na pracy dydaktycznej
i działalności społecznej, m.in. w latach 1988–1999 był członkiem i przewodniczącym
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jego prace nawiązują do tradycji sztuki nowoczesnej:
geometryzmu i konstrukcji, ale w swojej twórczości eksperymentował także ze sztuką
multimedialną. Obraz prezentowany na wystawie urzeka trafnym umiarem i geometryczną

cena wywoławcza: 9 000 zł

dyscypliną, które w połączeniu z wielką dbałością o stronę wizualną są cechami charakte-

estymacja: 12 000 – 13 000 zł

rystycznymi prac powstałych w latach 80. i 90. w pracowni tego twórcy.
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121
Jacek Pałucha
(ur. 1966 Częstochowa)

Green,

2015 r.

akryl, płótno, 81 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: J.Pałucha 2015

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

cena wywoławcza: 3 800 zł

Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

dodatku do Gazety Wyborczej.
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Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż norweski z łódką,

1997 r.

olej, płótno, 87 × 97 cm
sygn. p.d.: Xancenbach
na odwrocie autorski opis: JAN SZANCENBACH/PEJZAŻ NORWESKI/Z ŁÓDKĄ/1997

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

cena wywoławcza: 27 000 zł

monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy znajdują się w wielu

estymacja: 34 000 – 36 000 zł

muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz w wielu muzeach w Polsce.
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123
Kazimierz Mikulski
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Światła wynurzające się ze snu,
1996 r.

olej, płótno, 45 × 54 cm
sygn.i opisany na odwrocie: „Światła
wynurzające/się ze snu”/Kmikulski/Kraków
96

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

cena wywoławcza: 50 000 zł

znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz

estymacja: 70 000 – 75 000 zł

w wielu muzeach w Polsce.
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(...) Stasys przypomina prace Rene Magritte’a, ukazującą fajkę z podpisem Ceci n’est une
pipe (To nie jest fajka) z roku 1929 (Los Angeles County Museum of Art). Dyskomfort,
jaki wprowadził w jednoznacznym odbiorze przedmiotu belgijski surrealista, był punktem
odniesienia dla rozważań z pogranicza semiotyki (stanowiła ona inspirację dla książki Michela
Foucaulta) czy na gruncie sztuki konceptualnej (by przywołać prace Josepha Kosutha
i Zbigniewa Dłubaka). Podejmując ten dialog Stasys wprowadził jednak obok reprodukcji
obrazu Magritte’a prawdziwą fajkę, dodając logiczny podpis: C’est une pipe (To jest fajka).
Adam Organisty, Stasys Eidrigevicius. Dialog z cytatem, Kraków, Artemis, 2015 r.

124
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

To jest fajka,

2014 r.

asamblaż, fajka, ołówek, papier,
20 × 30 cm
Praca pochodzi z cyklu kolaży tworzonych
w latach 2011–2015 wchodzących w dialogi z klasykami sztuki, zarówno dawnej jak
i współczesnej. Kolaż jest nawiązaniem do
pracy surrealisty Rene Magritte’a Ceci n’est
une pipe (To nie jest fajka).

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.

cena wywoławcza: 6 000 zł

W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień,

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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„Maski”, „Twarze”, „Gra masek”, „Spojrzenie zza maski”, „Wieczna Maskarada” to
powtarzające się określenia sztuki Stasysa w recenzjach, katalogach, książkach. Motyw
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maski istotnie przewija się przez wszystkie uprawiane przez artystę dziedziny twórczości.

Stasys Eidrigevicius

pierwszego spojrzenia. Człowieczek o uproszczonym konturze sylwetki i charakterystycz-

(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Cień,

2003

pastel, papier, 38 × 20 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

(...) Stasysa odróżnia od innych stworzony przez niego bohater, rozpoznawalny od
nej twarzy-masce ze zdziwionymi okrągłymi oczami. Z oczami „jak guziki”, patrzącymi
przenikliwie, choć czasem także o pustych, zwróconych do wnętrza, źrenicach. Niektórzy sądzą, że to twarz dziecka. Moim zdaniem – raczej człowieka dorosłego, który nie
zatracił dziecięcej wrażliwości, mimo rosnącego ciężaru doświadczeń w niekończących
się wędrówkach.”
M. Kuc, Stasys 60, Warszawa 2011, s. 15

estymacja: 6 500 – 7 500 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Malarz, scenograf, pedagog i przede wszystkim rzeźbiarz. Artysta studiował w latach 1952–58
w warszawskim ASP na Wydziale Rzeźby, pod kierunkiem Mariana Wnuka. W 1959 roku,
po otrzymaniu stypendium francuskiego Ministerstwa Kultury, wjechał do Paryża, gdzie
swoje rzeźbiarskie studia uzupełniał w pracowni francuskiego rzeźbiarza Ossipa Zadkine.
W latach 1957–68 był nauczycielem w Szkole Kenara w Zakopanem. Pracował również
jako scenograf we wrocławskim Teatrze Polskim w latach 1970–1971. Był członkiem
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artystycznego ugrupowania Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasły-

Władysław Hasior
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Bez tytułu,

1990 r.

kolaż, 29 × 39 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. na odwrocie: HasiorW/
20.IV.1990
do pracy dołączona dedykacja autorska na
kartce: Panu/Andrzejowi I/Ozdobie Gdyni/
Kolorowego Szczęścia/gorąco Życzy/
Hasior/20.IV.90 Zakopane

nął jako twórca metaforycznych assamblaży. Swoje rzeźbiarskie kompozycje konstruował
z przedmiotów gotowych, często znajdowanych na jarmarkach, odpustach. Nadając im
wtedy nowe znaczenie, odgrywały one w jego pracach rolę znaków i symboli. Hasior był
również autorem pomników. Związany był z Zakopanem, gdzie mieszkał i tworzył. Tam też
mieściła się jego autorska galeria. Artysta uczestniczył w Biennale w Sao Paulo w 1965
i 1971 roku oraz w Biennale w Wenecji w 1970 roku. Poza tym swoje prace pokazywał
również w Paryżu, Sztokholmie, Rzymie, Brukseli, Moskwie. Malarz, grafik, scenograf.
Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dębickiego, J. Pankiewicza,
W. Weissa oraz rzeźbę u K. Laszczki. Następnie kontynuował naukę w latach 1921–22
w Paryżu w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był współzałożycielem Cechu
Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym przebywał przez kilka lat we
Francji, gdzie zajmował się głównie malowaniem pejzaży. Po wojnie pracował w charakterze
scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. Hrynkowski uczestniczył w wielu
wystawach zbiorowych, choć miał również ekspozycje indywidualne, m.in. w latach 1946,

cena wywoławcza: 7 500 zł

1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak i grafikę, szczególnie litografię i drzeworyt.

estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Do najchętniej podejmowanych przez niego tematów należały pejzaż oraz martwa natura.
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127
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret kobiety z cyklu Ghetto
olej, płótno, 61 × 45, 5 cm
sygn. l. d.: M.LACHUR
opisany na odwrocie: No16/OLEJ/
PŁÓTNO/61 X 45,5/cm/CYKL „GHETTO”MACIEJ LACHUR/PORTRET KOBIETY

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum

cena wywoławcza: 12 000 zł

Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Polskiego w Warszawie.

AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie,
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi,
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza

128
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Obraz 1747 (Andenken von
Lagov-VI), 1994 r.
olej, płyta, 60 × 70 cm
sygn. l.d.: DUDA-GRACZ.1747/94
na odwrocie autorska nalepka z opisem
pracy i datą powstania

można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy.
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa,

cena wywoławcza: 29 000 zł

na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych

estymacja: 38 000 – 45 000 zł

widoków natury.
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129
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Pejzaż Polski-Frasobliwy,

1982 r.

olej, płyta, 40 × 40 cm
sygn. i dat. l. g.: DUDA
GRACZ.680/1982.
na odwrocie autorska nalepka z opisem
pracy
cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I

153

130
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Martwa natura,

1947 r.

olej, płótno, 37,5 × 69,5 cm
sygn. na odwrocie: J. NOWOSIELSKI
na odwrocie szkic malarski olejem
(abstrakcja)
Wystawiany i reprodukowany:
Jerzy Nowosielski. Państwowa Galeria
Sztuki Zachęta, Warszawa 2003, il. 71,
s. 45

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

cena wywoławcza: 60 000 zł

zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada,

estymacja: 90 000 – 110 000 zł

Francja, Niemcy).
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131
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz
brąz patynowany, wys. 38 cm
podstawa wym.: 10,5 × 17 × 10 cm
sygn. p.d.: MITORAJ
z tyłu numer edycji: B 128/1000
Do rzeźby dołączony certyfikat artysty
z 1988 r.

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

cena wywoławcza: 27 000 zł

monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Zjednoczonych.
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(…)rzeźba skupia wszystkie dyscypliny plastyczne, jest architekturą, gdyż kształtuje
i organizuje przestrzeń, jest też malarstwem, bo operuje światłocieniem, fakturą, materią,
jest po części grafiką, bo pozostawia niezatarty ślad narzędzia jakim jest dłuto.
Stanisław Horno Popławski, Cyt. za R.Konik, Myślenie kamieniem.
Stanisław Horno – Popławski, Wrocław 2016, s. 27

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932-39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej
przebywał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od
stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Bydgoszczą, gdzie współorganizował Liceum
Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę Muzy dla Teatru Polskiego i pomnik
Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do
Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał poważne problemy z utrzymaniem
sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą na Kaszuby. W 1977 roku miał
wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku przyjął zaproszenie Rady
Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 na terenie Miejskiego
Ogrodu Botanicznego. W 1979 roku otwarto tam plenerową galerię jego rzeźb (większość

132
Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Autoportret
brąz patynowany
wym. 25 × 28 × 9 cm
ed. 2/8

zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W 1982 roku wrócił do Sopotu, gdzie
kontynuował pracę twórczą. W 1996 roku otrzymał doktorat honoris causa Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu Opatów w Oliwie
wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa - gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za życia artysty wystawy
indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku.
Jego rzeźby wystawiane były na wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, [np.
na Międzynarodowej Wystawie Rzeźby Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI
Biennale Sztuki w Wenecji (1962)]. Pod koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji
archaiczną rzeźbą grecką i etruską, podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując
ekspresję naturalnych kształtów „kamieni polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję

cena wywoławcza: 13 000 zł

w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

w 1969).
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133
Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi - 1997 Sopot)

Portret córki Joanny,

lata 1960-70.

brąz patynowany
wym. 38,5 × 25 × 24 cm
ed. 2/9
Reprodukowany pierwowzór gipsowy:
R.Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław
Horno-Popławski, Wrocław 2016, s. 97
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 23 000 zł
160
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134
Stanisław Horno-Popławski
(1902 Kutaisi - 1997 Sopot)

Chopin
brąz patynowany, wys. odlewu. 14 cm
ed. 2/8
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsującą życiem materię, której może sprawić
ból niewłaściwe dotknięcie. Stąd szukam
zgodności moich kompozycji i koncepcji
z konstrukcyjnymi zaletami i walorami
piękna kształtów natury. Szukam zestawień,
badam oddziaływanie kształtów i brył na
siebie, buduję, konstruuję, ważę wzajemnie
masy bloków pni.
Adam Smolana
(fragment wypowiedzi artysty
wygłoszonej podczas otwarcia wystawy
w Zachęcie w 1965 r. w Warszawie, cyt.
za: Adam Smolana, Człowiek i materia,
red. M.Smolana, kur. G.Golińska, Gdynia
2011, str. 12)

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

135
Adam Smolana

Adam Smolana w swojej Pracowni Rzeźby w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Gdań-

(1921 Lwów – 1987 Sopot)

(późniejszy profesor i dziekan Wydziału Rzeźby ASP) (zdjęcie z archiwum artysty).

sku (PWSSP), lata 70-te XX w. Adam Smolana od lewej oraz po prawej Sławoj Ostrowski

Św. Sebastian
daglezja, wym. 182 × 30 × 30
Wystawiana:
Adama Smolana [wystawa indywidualna],
Galera Arsenał, Poznań, 1971 r.
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

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

cena wywoławcza: 28 000 zł

odbudowie Gdańska. Wystawiał indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych:

estymacja: 40 000 – 50 000 zł

w Syrii, Egipcie, Kuwejcie, Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.
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Na jednej kartce artysta zapisuje różne widzenia rzeźby. To zwielokrotnienie niczym film czyni rzeźbę jeszcze nie powstałą, rysowaną
na kubikach, niemal żywą.
A. Baumgart, Szkic do monografii
Adama Smolany, pr. dypl. 1989 r.

Szkice rzeźb, tusz na papierze, lata 60-te XX w.
wym. 40 × 30 cm (archiwum rodziny artysty)

136
Adam Smolana
(1921 Lwów - 1987 Sopot)

Desiria, 1964 r.
limba, wym. 51 × 27 × 31 cm
cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
164

Poznawanie praw materiału jest dla rzeźbiarza podstawą twórczości. Bezwzględne podporządkowywanie materiału swoim koncepcjom jest dowodem niezrozumienia praw rządzących
naturą (…) Natura w każdym swym przejawie jest logiczna i sensowna, pozostawia jednak
zawsze miejsce na interpretację, jeśli mieści się ona w logice budowy i charakteru materiału.
Adam Smolana (wypowiedź z katalogu
wystawy monograficznej, BWA Sopot, 1981 r.)
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Wszystkie meble z kompletu fornirowane, dekorowane wzorem złożonym z obramienia,

137

wstęgi i wzorzystych wypełnień. Szafa – kredens zbudowana z dwuskrzydłowej szafy po
lewej stronie oraz etażerki z półkami prostymi, przeszklonymi (dwoma, szyb brak) i półokrą-

Komplet mebli w stylu Art Déco

głymi, otwartymi (trzema), trzema półokrągłymi szufladkami oraz trzema prostymi szafkami:

lata 1925–35

platformie – cokole. Wewnątrz szafy półka oraz drążek do wieszania ubrań. Na prawym

W zestawie:
Szafa-kredens, bufet, lampa ze stolikiem
do gry, stół, 6 krzeseł, 2 fotele oraz
rozkładany fotel do odpoczynku w czasie
dnia.
Konstrukcja – sosna, brzoza, sklejka
sosnowa; fornir – różne rodzaje orzecha,
jawor, róża, mahoniowiec, palisander
Wymiary:
szafa – kredens – 180 × 249 × 58 cm
bufet – 87 × 111,3 × 40,5 cm
szafka pomocnicza 88,5 × 40 × 34 cm
stolik pomocniczy z lampą – 140,5 min
(211,5 wys. max) x 60 × 58,5 cm
stół – 72 × 90 × 90 cm (wkład niefornirowany – 58,5 × 90,2 cm powiększający
szerokość blatu – 149 × 90 cm)
krzesła (6 sztuk) – 84 × 44,5 × 43,5 cm
fotele – 81,6 × 56,5 × 52 cm
fotel rozkładany –
81,5 (max) × 85 × 73 cm

dwoma jednoskrzydłowymi barkami i trzydrzwiowej. Szafa wraz z kredensem na wspólnej
skraju etażerki – zamontowana lampka. Bufet prostopadłościenny z odkładanym wiekiem
i wnęką (pierwotnie przeszkloną) od frontu oraz montowaną na zawiasie po lewej stronie
półokrągłą szafką z dwoma półkami i lampką. Stół kwadratowy, rozsuwany z pojedynczym
wkładem, wsparty na kwadratowej kolumnie o ściętych narożach i zagłębionych półkoliście
bokach, ujętej czterema walcami, wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach.
Stolik pomocniczy z kwadratowym, rozkładanym blatem oraz zamontowaną nań graniastym
ramieniem lampy stojącej. Blat po rozłożeniu wsparty na dwóch pulpitach wysuwanych
z oskrzynienia. Na prawym blacie pole do gry w szachy, lewy wyklejony zielonym suknem
do gry w karty. W oskrzynieniu na narożach zamontowane wysuwane pojemniki na żetony
i karty. Oskrzynienie wsparte na kwadratowej kolumnie, ujętej na bokach czterema walcami,
wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach. W kolumnie uchylna klapa,
kryjąca barek. W ramieniu lampy zamontowany stalowy, gięty pręt o regulowanej wysokości,
zakończony różowawą kulą szklanego klosza (analogiczne klosze lamp szafki pomocniczej
i kredensu). Siedziska z ażurowymi oparciami, w kształcie litery U, wypełnionymi trzema
stalowymi szczeblinkami, z trapezoidalnymi, wyściełanymi siedzeniami, wsparte na czterech
nogach, przednich toczonych, prostych, tylnych graniastych szablastych, będących przedłużeniem wsporników oparcia. Poręcze foteli deskowe, zaokrąglone. Fotel rozkładany z dwoma
wyściełanymi poduchami i regulowaną wysokością oparcia, na zębatce umocowanej od
wewnętrznej strony poręczy. Ażurowe poręcze – boki w formie karbowanych owali, ułożone
na płozach, stanowiących podpory fotela.
Unikatowe projektanckie meble, wykonane najprawdopodobniej na zamówienie.
Wieloletni depozyt Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 220 000 – 260 000 zł
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Meble posiadają ekspertyzę dr Anna Kostrzyńskiej-Miłosz
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Zestaw mebli w stylu rokoko,
Europa Zachodnia
2 poł. XIX w.
w zestawie: stół na 4 nóżkach, kanapka,
krzesło tzw. „confidente”, konsola z wysokim lustrem;
bogate rozrzeźbienia, złocenia, plastyczne
motywy stylizowane roślinne i maszkarony
ryty monogram R.S
wymiary: konfidentka: dł. 130 cm,
głębokość 80 cm, wys. 76 cm
stolik: dł. 80 cm, gł. 58 cm, wys. 75 cm
konsola: dł. 120 cm, gł. 47 cm,
wys. 91 cm
kanapka: dł. 150 cm, gł. 70 cm,
wys. 102 cm
lustro: wys. 185 cm, szer. 95 cm
cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł
168

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

139
Komoda póznobarokowa
XVIII w.
wsparta na czterech spłaszczonych
kulach; trójszufladowa, o prostych bokach
i wklęsło-wypukłym froncie; lica szuflad,
blat i boki zdobione intarsjowanym
ornamentem geometryczno- wstegowo
– taśmowym; blat ze spłaszczonego
ćwierćwałka; uchwyty szuflad mosieżne
odlewane, asymetryczne z wici akantowych; szyldy zamków analogiczne
w formie kartuszy;
konstrukcja: sosna; fornir- orzech, drewno
owocowe; zamki stalowe, nakładane,
jednoryglowe
wym. 80 × 105 × 66 cm
cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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Stolik pomocniczy
Louis Majorelle, Nancy ok. 1900 r.
konstrukcja: lity orzech włoski; intarsje:
orzech włoski, drewno różane, drewno
drzew owocowych; fornir: drzewa sykomory, politura francuska; sygnatura przy
krawędzi górnego blatu: L. Majorelle
wym. 78 × 50 × 60 cm
cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
AU KCJA D Z IE Ł S Z TUK I
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może
zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód

osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości
postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard,
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób
niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych
obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej
40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie
6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego

ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ”
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

ROMAN KONIK

MYŚLENIE KAMIENIEM

STANISŁAW HORNO-POPŁAWSKI

K siążka dostę p n a w sp r zed aż y o d 22 kw i et n i a
Zamówienia: fundac jatakecare@gmail.com

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Sopot, 2 maja 2016 r., godz. 17
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz
przelewem: PKO BP S.A. I O/GDYNIA 33 1020 1853 0000 9202 0012 4883
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

Zdzisław Beksiński, YT, 1992, olej, płyta, 87 x 73 cm

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Z KOLEKCJI PIOTRA DMOCHOWSKIEGO
2 M A JA 2 016 r.
SOPOCKI DOM AUKCYJNY – GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 – SOPOT

Janusz Magiera, Reverie, 2015 r.
olej, płótno, 120 x 150 cm

młodasztuka

59 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 14 MAJA (SOBOTA) 2015 • GODZ. 17.00
KRAKÓW • SOPOCKI DOM AUKCYJNY • RYNEK GŁÓWNY 43, 31-017 KRAKÓW
TEL.: (58) 429 12 17, 739 403 463 • E-MAIL: MLODASZTUKA.KRAKOW@SDA.PL
WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 30 KWIETNIA

AUKCJA VARIA (11)
1 9 M A JA 2016 r.
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

Reinhold Bahl (1869 Gdańsk – 1945 tamże), Bazylika Mariacka, olej, płótno, 84 x 63 cm

cena wywoławcza 9000 zł

AUKCJA GDAŃSK I OKOLICE
4 C Z ER WCA (S O B O TA ) 20 16 R.
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, UL.DŁUGA 3

Witold Pałka (1928–2013), Orkiesta, olej, płótno, 60 x 70 cm

AUKCJA ARTYŚCI
KRAKOWSCY XX W.
4 C Z ER WCA (S O B O TA ) 20 16 R.
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 43

Łukasz Patelczyk, „Wschodnia granica”
z serii „Passe-partout”, 2015, olej,
płótno, 100 x 120 cm, opisany na
odwrocie

3 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 CZERWCA 2016 • GODZ. 17
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT
WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ

Indeks artystów




ARCT EUGENIUSZ 

68
4

AXENTOWICZ TEODOR 



JONIAK JULIUSZ 

97, 101

BAKAŁOWICZ WŁADYSŁAW 

26

KANELBA RAJMUND 

BATOWSKI-KACZOR STANISŁAW 

15

KARPIŃSKI ALFONS 

BEREŹNICKI KIEJSTUT 

109

13

JÓZEFCZYK ZYGMUNT 

KOBZDEJ ALEKSANDER 

84

PALECZNA AMELIA 
PAUTSCH FRYDERYK 

18

PIASECKI LESZEK 

55

117, 118

PIEŃKOWSKI IGNACY 

86

65

PIOTROWSKI ANTONI 

47

16, 71

POCHWALSKI KAZIMIERZ 

51
38

28, 30

BOEHM EDUARD 

54

KORECKI WIKTOR 

BOROWSKI WACŁAW 

29

KOSSAK JERZY 

BOZNAŃSKA OLGA 

23

KOSSAK JULIUSZ 

12

PRUSZKOWSKI TADEUSZ 

CHLEBOWSKI STANISŁAW 

11

KOSSAK WOJCIECH 

70

RADNICKI ZYGMUNT 

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW 

14, 20

KOSTRZEWSKI FRANCISZEK 

2

67

KOTLARCZYK ZYGMUNT 

CYBULSKI TADEUSZ 

39

KOTSIS ALEKSANDER 

59

SCHREYER ADOLF 

CZAJKOWSKI JÓZEF 

24, 46

KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA 

95

SIENICKI JACEK 

22

SMOLANA ADAM 

110

DOLL ANTON 
DOMINIK TADEUSZ 
DUDA-GRACZ JERZY 

EIDRIGEVICIUS STASYS 

KRZYŻANOWSKI KONRAD 

53

KUNZ WŁODZIMIERZ 

100

103

KUŚMIDROWICZ JAN 

21

128, 129

DYCK ABRAHAM VAN, przypisywany 
EIBISCH EUGENIUSZ 

LACHUR MACIEJ 113, 

127

57

LASZENKO ALEKSANDER 

69

89, 90

ŁAJMING WŁODZIMIERZ 

108

124, 125

EPSTEIN HENRYK 

9

MAKOWSKI TADEUSZ 

73

Wenus z Amorem 

FAŁAT JULIAN 

52

MALCZEWSKI JACEK 

66, 74

78

MALARZ NIEOKREŚLONY (2 poł. XVIII w.)

FABIJAŃSKI STANISŁAW 
FILIPKIEWICZ STEFAN 

105

25
1, 10, 36
42

MARKIEL JAKUB 

GIERAGA ANDRZEJ 

119

MARKOWSKI EUGENIUSZ 

GORBATOWSKI KONSTANTY 

104

MEHOFFER JÓZEF 

98, 99
32

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA 

48
58
116

135, 136

STANISŁAWSKI JAN 

3

STECHELE- MAUER ELISABETH 

83

STREITT FRANCISZEK 

45

STURMHOEFEL MAKSYMILIAN B. 

72
96, 122

SZANCENBACH JAN 
SZERNER WŁADYSŁAW KAROL 

33

ŚLENDZIŃSKI LUDOMIR 

91

ŚLEWIŃSKI WŁADYSŁAW 

5

TETMAJER WŁODZIMIERZ 

19

TRUSZ IWAN 

62

URBAN OSCAR 

56
94

USAREWICZ ROMAN 

76

GOTTLIEB LEOPOLD 

77

MIKULSKI KAZIMIERZ 

123

WAWRZENIECKI MARIAN MICHAŁ 

GROTT TEODOR 

85

MITORAJ IGOR 

131

WEISS IRENA ZW. ANERI 

MODZELEWSKI ROMAN 

114

WEISS WOJCIECH 

MORYCIŃSKI GRZEGORZ 

106

WODZINOWSKI WINCENTY 

17, 43

MUSIAŁOWICZ HENRYK

112

WOJNARSKI JAN 

63, 64

126

HOFMAN WLASTIMIL 

34, 35

HOLY ADRIEN 

75

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW  132, 133,

MUTER MELA 



NIESIOŁOWSKI TYMON 

134

HRYNKOWSKI JAN 
HULEWICZ JERZY 
JAREMA JÓZEF 

6

92

NOWOSIELSKI JERZY 

37

OLPIŃSKI KAZIMIERZ

31, 81

8

115

GOTLIB HENRYK 

HASIOR WŁADYSŁAW 

MENKES ZYGMUNT 

80

ROSENSTEIN ERNA 

CYBIS JAN 

DOBKOWSKI JAN 

44
121

PAŁUCHA JACEK 

OSTROWSKI KAZIMIERZ 

93
130
79

WANKIE WŁADYSŁAW 

50, 60, 61
88
41, 87
27, 40, 49

WRÓBLEWSKA KRYSTYNA 

82

ZAK EUGENIUSZ 

7

ZIELIŃSKI KRYSTYN 

120

ŻEGALSKI LESZEK 

107

102, 111
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:
KRAKÓW

SOPOT

SOPOT

GALERIA

GALERIA

GALERIA

SALON SZTUKI

GALERIA

SZTUKI DAWNEJ

MODERN

GDAŃSK

DAWNEJ

WARSZAWA

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Długa 2/3

Rynek Główny 43

ul. Nowy Świat 54/56

81-768 Sopot

81-768 Sopot

80-827 Gdańsk

31-017 Kraków

00-363 Warszawa

tel. 58 550 16 05

tel. 58 551 22 89

tel. 58 301 05 54

tel. 12 429 12 17

tel. 22 828 96 98

sopot@sda.pl

modern@sda.pl

gdansk@sda.pl

krakow@sda.pl

warszawa@sda.pl

Fragment obrazu Eugeniusza Zaka (1884-1926)
Kobieta z dzieckiem na brzegu jeziora, poz. 7

Eugeniusz Zak (1884-1926), Kobieta w chustce, kredki, papier, 52 × 32 cm, sygn. l. g.: Eug Zak

AUKCJA
PRAC NA PAPIERZE
2 5 C Z ER WCA (S O B O TA ) 2016 R.
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

