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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
13 SIERPNIA (SOBOTA) 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 25 lipca 2016 r. w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PATRONAT MEDIALNY

od 1990

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU



Fragment obrazu Meli Muter Świt w Marsylii, około 1927 r., poz. 9





Fragment obrazu Tadeusza Dominika Pejzaż, 2008 r., poz. 116
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1
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Rozpędzony zaprzęg, po 1900 r.

olej, płótno, 48,5 × 70,5 cm
sygn. l.d.: Józef Brandt/z Warszawy/ 
Monachium (zatarte)

cena wywoławcza: 270 000 zł
estymacja: 320 000 – 400 000 zł

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił, 
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Ro-
dakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii w Monachium w pracowniach 
A. Strähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama. 
Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował 
obraz „Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się 
w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy 
od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło 
Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. 
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje, 
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc 
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej 
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał tez udział 
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany 
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony 
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują 
się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu 
kolekcjach na świecie.

Brandt jest typowym impresjonistą ruchu, i to jednym z najwcze-
śniejszych, jakie wydało malarstwo europejskie. Jako rysownik konia 
dąży on (…) do uchwycenia żywej formy w momentalnym układzie, 
wywołanym przez gwałtownie szybki ruch. (…) Biegłość i łatwość 
rysownicza oraz temperament, z którym pęd ten bywa oddany, są 
istotnie ogromne. Pewność rysunku, celującego w oddaniu ruchu, 
stanowi największą bodaj zaletę Brandta czysto fachową – i drugą 
z kolei pozycję w bilansie jego sławy. 

W. Husarski, Józef Brandt, „Sztuki Piękne”,  
1929, R. 5, nr 10-9/11, s. 382

Płótna Brandta, pełne brawurowego ruchu, rozpędzonych koni, 
na pół dzikich postaci Kozaków i Tatarów, malowniczych sylwetek 
husarzy – na tle pejzaży stepowych, równin i lasów – spotykało się 
na wszystkich niemal wystawach międzynarodowych. Trafiały do 
znanych galerii i zbiorów muzealnych, wzbogacały liczne kolekcje 
prywatne. Brandta nie pociągały epickie tematy. Wątek rodzajowy 
– sceny rozgrywające się z dala od wielkich wydarzeń historycznych 
– zajmuje w jego malarstwie znacznie więcej miejsca…

J. Derwojed, Józef Brandt, Warszawa 1969, s. 5
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2
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Brzask, 1887 r.

olej, płótno, 100,5 × 51,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojc.Gerson 1887

Analogiczne obrazy z przedstawieniem 
alegorycznych postaci dziewczęcych to  
Deszcz letni i Mgła Poranna (w zbiorach 
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu) oraz  
Pogoda i Zawierucha (zaginione podczas 
wojny). Najprawdopodobniej były to au-
torskie powtórzenia malowideł ściennych 
wykonanych w hotelu Victoria w Warszawie 
(por. Wojciech Gerson 1831–1901. Katalog 
wystawy monograficznej, [red. J. Zielińska], 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 
1978, s. 56, nr kat. I/A 41, 42 oraz I/B 65, 
66, il. 17, 18, 50, 51.]

Opisywany i reprodukowany:
Aukcja Dzieł Sztuki, Dom Aukcyjny Agra-
-Art., 15 czerwiec 2008, poz. 11

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska
(zakup w Agra-Art 2008 r.)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 220 000 – 240 000 zł

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po 
dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. 
Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył 
w polskim życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się 
m.in.: Józef Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą 
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego 
należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon 
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała 
mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów 
to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.
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3
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Kozak z ogarem i sokołem, 
1899 r.

akwarela, papier, 40,4 × 57,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/1899

Obraz posiada ekspertyzę Wacławy 
Milewskiej z 2015 r.

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

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

Prezentowany obraz przedstawia legendarnego hetmana kozackiego 
Żmiję podczas polowania. Akwarela to trawestacja poematu „Żmija” 
Juliusza Słowackiego, który opowiada właśnie o legendarnym hetmanie 
kozackim, jednym z pierwszych i najdawniejszych wodzów Zaporoża. 
Wg poematu Słowackiego Żmija był synem tureckiego baszy wygnanego 
z Natolii, który wskutek nieprawdziwego donosu uciekł na Sicz, gdzie 
z czasem stał się przywódcą wolnych Kozaków. (…) Żył podwójnym 
życiem. Skrycie wyznawał wiarę mahometańską, i czasem, przebrany 
za strój turecki, samotnie wypuszczał się na step, kosztując życia 
dzikiego zagończyka (…). 
 Ową scenę polowania na stepie przedstawia właśnie prezentowana 
akwarela. Jej pierwowzór z 1892 roku był bardzo wierną ilustracją 
poematu Słowackiego. Opisywana praca z 1895 roku jest bardziej 
swobodna malarsko, uwolniona od ścisłego literackiego pierwowzoru. 
Wpisuje się w przedstawienia artysty ukazujące ukochaną przez niego 
Ukrainę i życie wolnych Kozaków zaporoskich (…). To właśnie owe sceny 
polowań były jednym z głównych tematów twórczości Juliusza Kossaka. 
Malował je od połowy lat 40-tych XIX wieku aż po ostatnie miesiące 
życia. Temat znał wybornie, gdyż był zapraszany do magnackich posia-
dłości Potockich, Dzieduszyckich, Branickich, Stadnickich, Sapiehów, 
Tarnowskich, a także do dworów szlacheckich uczestniczył dziesiątki 
razy w łowach na grubego zwierza, na drobną zwierzynę i ptactwo. (…) 
Jego znakomita znajomość prawideł myśliwskich sprawiła, że stał się 
ilustratorem „Roku Myśliwca” Wincentego Pola, rodzaju myśliwskiego 
kalendarza , a zarazem dzieła przyrodoznawczego zawierającego opis 
zmieniających się w ciągu roku zjawisk natury i obrazu nieba (…) Sztuka 
polowań z ptakami łowczymi przetrwała na Kresach Rzeczypospolitej 
do końca XVIII wieku i zanikła wraz z rozprzestrzenieniem się broni 
palnej w myślistwie. Sokoły świadczą też o wysokim statusie społecznym 
pierwszoplanowej postaci, gdyż były to ptaki bardzo drogie i rzadkie, 
po które wyprawiano się na Krym, do Szwecji czy Norwegii oraz trudne 
do odłowu. Sokoły wytresowane (…) miały w czasach króla Jana III 
Sobieskiego wartość rasowych koni. Sokolarnie utrzymywane były 
głównie przy dworach królewskich i siedzibach magnackich. Polowanie 
z sokołami było od wieków przywilejem panujących i możnej arystokracji.

 Cytowane fragmenty i opracowanie tekstu w oparciu  
o ekspertyzę Wacławy Milewskiej z października 2015 .
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4
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Bitwa pod piramidami, 1928 r.

olej, płótno, 98,5 × 149,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1928

Analogiczna praca z 1928 roku 
(100,5 × 149 cm) znajduje się w kolekcji 
Muzeum Narodowego w Warszawie (por. 
Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wro-
cław 1992, ilustr. 53 i 54, opis. str. 46)

cena wywoławcza: 115 000 zł
estymacja: 150 000 – 170 000 zł

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





14 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

5
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan i dziewczyna, 1938 r.

olej, tektura, 30 × 39 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1938.
na odwrocie napis: Stwierdzam autenty-/
czność (częściowo zatarte)/Jerzy Kossak

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

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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6
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Drużbowie, 1934 r.

olej, tektura, 50 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1934
na odwrocie orzeczenie autentyczności 
biegłego sądowego Leszka Ludwikowskie-
go z dnia 29 V 1970 roku

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 34 000 – 38 000 zł

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 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.



16 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

7
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

W zielonej gęstwinie

olej, tektura, 32,5 × 24 cm
sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI
na odwrocie stempel z podpisem żony 
artysty: JAN STANISŁAWSKI/ZE SPUŚCI-
ZNY/POŚMIERTNEJ/Janina Stanisławska 
oraz powyżej niebieską kredką naniesiony 
w kółku numer 234

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł

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 for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.

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 umie-
jący 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.

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne,  
„Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167
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8
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na wiejskiej drodze

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

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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9
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Świt w Marsylii, około 1927 r.

olej, płótno, 65,5 × 81 cm
sygn. l. d.: Muter

Opisywana i reprodukowana:
Villa Grisebach, Berlin, 19th, 20th & 21st 
Century Art by Villa Grisebach, Berlin 
2009, November 28, p. 178.

Pochodzenie:
Galerie Gmurzynska, Kolonia
Kolekcja prywatna, Hesse
Kolekcja Villa Grisebach, Berlin
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 240 000 zł
estymacja: 280 000 – 320 000 zł

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

Mela Muter maluje również pejzaże. W pejzażu poszukuje tej samej [co w portretach] 
wewnętrznej prawdy rzeczy, głęboko ukrytego charakteru, często narzuca pejzażowi własną 
fizjonomię duchową – smutek, powagę. Jak w dawnych obrazach małych miast polskich 
czy w kompozycjach macierzyństwa pociąga ją i teraz nie radość życia, ale jego odłogiem 
leżące, zapomniane fragmenty.

M. Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,  
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.
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10
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Mężczyzna w kapeluszu

olej, tektura, 46 × 37 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 76 000 zł
estymacja: 100 000 – 110 000 zł

W 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Mirgorodzie. W latach 1918–1919 
służył w kawalerii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Atenach, które 
ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzy-
mie. W 1923 roku zamieszkał w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na Salonach 
(1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot 
Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach figuralnych, 
a także i pejzażach. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. 
Swoje kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne 
brązy, zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach 
Zjednoczonych.
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Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret Mateo Hernándeza 

olej, płótno, 70 × 53 cm
sygn. p. g.: Kramsztyk 

cena wywoławcza: 95 000 zł
estymacja: 130 000 – 140 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie 
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-
-Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał 
do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której 
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk 
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać 
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których 
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej 
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany 
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał 
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce 
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta 
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

W portrecie chodzi mi przede wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej tkwiącej 
w modelu. Stąd pochodzi fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi podobiznami, 
gdyż postać czy głowa ludzka jest w nich tylko organiczną treścią pewnej kompozycyjnej 
całości ściśle podległej ogólnym rządzącym się prawom. 

Senegalczycy i Arabowie pana Romana Kramsztyka przenoszą nas  
na wybrzeża lądów dalekich, „Kurier Czerwony” 1926, nr. 92 s. 2.

Analogiczny portret autorstwa Kramsztyka przedstawiający Matteo Hernándeza, w jego 
charakterystycznym meloniku, znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
Obraz ten był prezentowany na wystawie w Grand Palais w Paryżu w 1926 roku oraz 
w Warszawie w 1937 roku na wystawie Instytutu Propagandy Sztuki. 

Mateo Hernández Sánchez (1885 Béjar – 1949 Meudon) artysta rzeźbiarz, a także grafik 
i rysownik, pochodzenia hiszpańskiego. Studia artystyczne odbył w Królewskiej Akademii 
Sztuk Pięknych św. Ferdynanda w Madrycie. W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
mieszkał i tworzył. W swojej rzeźbiarskiej twórczości zwracał się przede wszystkim ku 
motywom zwierzęcym. 
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12
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Droga

olej, płótno, 37 × 46 cm
sygn. l. d.: T. Makowski
na odwrocie napis: Tadé Makowski/La 
route/Paris

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 180 000 – 210 000 zł

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

O ile dawniej (…) Makowski interesował się pejzażem bogatym, przestrzennym, nie pozba-
wionym anegdotycznych scen rodzajowych, o tyle teraz wybiera motyw krajobrazowy raczej 
mały, skromny, „zwyczajny”. Ze szczególnym zamiłowaniem obserwuje zakręt drogi na skraju 
wsi, zabudowania kamiennych domków przy drodze, pochyłe przydrożne drzewa. (…) Bywa, 
że drogą jedzie zaprzężony w konie wózek lub idzie z książkami do szkoły samotne dziecko. 
(…) Pejzaże te można określić jako realistyczne. Domy mają dachy i okna, drzewa gałęzie, 
kościoły określoną architekturę, a droga zakręca według normalnych praw perspektywy. 
Ale mądra zasada wyboru wobec samego motywu, liryczno-naiwna prymitywizacja formy 
w stosunku do „wielomównej” przyrody decydują, że nie jest to naturalistyczna fotografia 
ani szkic terenowy, lecz autentyczne dzieło sztuki o specyficznym klimacie.
 W. Jaworska, Tadeusz Makowski polski malarz w Paryżu, Wrocław 1976, s. 29.

W przeciwieństwie do błyskotliwego koloru impresjonistów koloryt jego obrazów, nie błyszcząc 
– świeci blaskiem matowoszarym. Ta właściwość koloru jest przedziwna i w tym leży siła 
Makowskiego jako malarza.

T. Czyżewski, Tadeusz Makowski malarz dzieci, gruszek i jabłek,  
„Życie Polskie” 1924 (10 II)

Samlicki: Przejdźmy do kolorytu. Jest on – bez względu na to, co przedstawia: ludzi, widoki, 
czy martwe natury – bardzo słaby. Nie lubisz natężonych barw, unikasz silnych akcentów, tak 
barwnych, jak walorowych, wskutek czego oblicze Twych dzieł – lubo szlachetne – zawsze 
atoli jest anemiczne. 
 Makowski: To, co nazywasz anemią, jest wyrafinowanym smakiem. Unikam silnych barw, 
bo wrzeszczą – wolę przytłumione piano. Duszy mej odpowiadają anemiczne, biedne dzieci, 
zwiędłe kwiaty lub dyskretne w kolorze, wolę łagodne światło szarych dni niż gwałtowne 
kontrasty słońca. Zerwałem raz na zawsze z impresjonizmem, chodzi mi o przedmiot, 
o rzecz, a nie o efekt.

M. Samlicki, Twórczość plastyczna Tadeusza Makowskiego,  
„Kurier Literacko-Naukowy” 1927 nr 72
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13
Władysław Ślewiński
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Martwa natura z jabłkami 
i książkami, lata 1900–1906 

olej, płótno, 27 × 35,5 cm
sygn. p. g.: WŚlewiński
na odwrocie pieczątka „ 6 Rue […] PARIS 
[…]HALEVY […]
na lewym ramieniu krosna odcisk w drew-
nie: ”HALEVY 6 […], na górnym ramieniu 
nieczytelny napis ołówkiem

Wystawiany:
WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI. Z Pont 
Aven do Kazimierza, Kazimierz Dolny, 
05.10.2009–10.01.2010

cena wywoławcza: 140 000 zł
estymacja: 170 000 – 190 000 zł

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 Gau-
guina 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 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na 
paryskich Salonach Niezależnych, a także i w Warszawie i w Wiedniu.

Władysław Ślewiński w ciągu całej swej twórczości podejmował trzy tematy: portrety, pejzaże 
oraz martwe natury. Te ostatnie stanowiły zazwyczaj bukiety kwiatów, owoce, ceramika, 
książki umieszczone na przykrytym serwetą stole. Ich tło bywało „nieokreślone”, sugerujące 
fragment miękko układającej się tkaniny zazwyczaj gładkiej lub o słabo czytelnym wzorze. 
Rzadziej tłem była półka z książkami lub fragment wnętrza. „Ulubionymi” owocami, często 
malowanymi przez artystę były jabłka, także zwykła, ludowa ceramika. Ślewiński większość 
swojego artystycznego życia spędził w Bretanii, która słynęła ze swoich różnorakich i po-
wszechnie przez tamtejszą ludność używanych wyrobów fajansowych. Wiele z nich można 
odnaleźć w licznych obrazach Ślewińskiego. Obraz- przedmiot niniejszej opinii- zbudowany 
jest z wymienionych wyżej rekwizytów. Na płaszczyźnie, przykrytej ułożoną skośnie jasną 
materią, w centrum kompozycji znajduje się zwarta grupa przedmiotów: gliniana brązowa 
misa, jabłka, książki i zielony kubek. Tło stanowi spływająca miękko tkanina z małym, 
zaznaczonym tylko wzorem (jest to tkanina japońska używana przez Ślewińskiego jako tło 
w jego innych martwych naturach) …

(cytowane fragmenty  z ekspertyzy Barbary Brus-Malinowskiej z  2011 roku)

To właśnie w martwych naturach Ślewiński wypowiedział się najpełniej. Jak pisała największa 
monografistka malarza Władysław Jaworska „Można zaryzykować twierdzenie, że w martwej 
naturze i kwiatach wypowiedział się najpełniej i najbardziej osobiście. I to w sensie emocji, 
jak i malarskiego kunsztu. Na tle malarstwa polskiego należy Ślewiński – obok sporadycznie 
sięgających do martwej natury takich malarzy, jak: Józef Pankiewicz, Olga Boznańska, 
Leon Wyczółkowski – do pierwszych artystów uprawiających ten gatunek w takiej skali. 
Zasługą Ślewińskiego jest wprowadzenie do malarstwa polskiego martwej natury na zasadzie 
równouprawnionego z innymi rodzaju. 

(W. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa 1991, s. 82)
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14
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Nad wodą

olej, płyta, 37 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Muter

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

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

Mela Muter maluje również pejzaże. W pejzażu poszukuje tej samej [co w portretach] 
wewnętrznej prawdy rzeczy, głęboko ukrytego charakteru, często narzuca pejzażowi własną 
fizjonomię duchową – smutek, powagę. Jak w dawnych obrazach małych miast polskich 
czy w kompozycjach macierzyństwa pociąga ją i teraz nie radość życia, ale jego odłogiem 
leżące, zapomniane fragmenty.

M. Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,  
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.
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15
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 Clamart)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 65,5 × 54 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: M.Blond

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

Artysta pochodzenia żydowskiego. Już w dzieciństwie przejawiał artystyczne zdolności, 
kiedy to w wieku 12 lat wziął udział w konkursie rysunkowym, a jego akwarela została 
przesłana do kijowskiego muzeum na wystawę. Po ukończeniu nauki w łodzkim gimnazjum 
wyjechał do Warszawy, gdzie na tamtejszym uniwersytecie rozpoczął studia przyrodnicze 
i matematyczne. Jednak jego pasja do malarstwa wzięła gorę i w 1923 roku rozpoczął naukę 
w ASP w Warszawie. Nauka ta nie trwała zbyt długo – oto po niecałym roku artysta wyjechał 
do Berlina, a następnie przeniosł się do Francji. W Paryżu, osiadłszy w artystycznej dzielnicy 
La Cite Falguiere, związał się z grupą rosyjskich malarzy, do ktorej należeli m.in.: Natalia 
Gonczarowa, Jean Pougny, Michaił Łarionow, Pinchus Kremegne i Kostia Terechkovitch. 
W 1930 roku rozpoczął wspołpracę z artystycznym rosyjskojęzycznym magazynem Tischla. 
Organizował wystawy artystyczne. Jego malarska tworczość utrzymana jest w postimpresjo-
nistycznej oraz ekspresjonistycznej stylistyce. Blond malował pejzaże, martwe natury oraz 
sceny figuralne, portrety. Z uwielbieniem przedstawiał w swych pracach widoki paryskich 
uliczek. Swoje prace prezentował na wystawach w Paryżu, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA.
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16
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Róże

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

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven 
i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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17
Mela Muter
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret dziewczyny, około 1920 r.

olej, płótno, 55 × 46,5 cm
sygn. p. g.: Muter
na odwrocie nalepka z opisem obrazu 
w jęz. francuskim

Pochodzenie:
Petit Palais, Genewa
Kolekcja Wojciecha Fibaka (do 2007 r.)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

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

(…) Ludzie p. Muterowej mają we krwi gorączkę. Gorączkowe życie wewnętrzne zniszczyło 
im piękno ciała. Ich twarze i ręce sterane pracą, myśli promieniują nerwowy niepokój. 
Nawet dzieci mają u p. Muterowej oczy czujne, przedwcześnie rozbudzone, o nadmiernie 
inteligentnym spojrzeniu.

M. Wallis, Sztuki plastyczne, „Przegląd Warszawski” 1923, nr 25 z X, s. 129.

...kiedy mówi się, starając zrobić mi komplement – ‚Pani tworzy portrety psychologiczne’ 
– ogarnia mnie bunt! Nie, ja wcale nie maluję portretów psychologicznych, ja nawet nie 
wiem, co trzeba uczynić, by stworzyć portret psychologiczny. Nie zadaję sobie nigdy pytania, 
czy osoba znajdująca się przed moimi sztalugami jest dobra, fałszywa, hojna, inteligentna. 
Staram się zawładnąć nią i przedstawić, tak jak czynię to w przypadku kwiatu, pomidora czy 
drzewa, wczuć się w jej istotę: jeśli mi się to udaje, wyrażam się przez pryzmat jej osobowości.

Mela Muter
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18
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret mężczyzny w płaszczu

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. g.: Kramsztyk 

cena wywoławcza: 95 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie 
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno 
–Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał 
do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której 
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk 
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać 
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których 
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej 
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany 
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał 
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce 
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta 
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Rzeczywistość – stworzoną przez Boga lub uporządkowaną przez Boga – obserwuje uważnie. 
Nie sposób się pomylić: jego portrety, pejzaże martwe natury malowane są zawsze zgodnie 
z naturą i noszą wyraźny ślad troski o podobieństwo. Lecz wystarczy porównać te obrazy 
z ich modelami, by dostrzec, w jaki sposób Kramsztyk odczuwa naturę, a sposób ten daje 
się podsumować krótkim zdaniem: malowniczość zostaje poświęcona na rzecz malarskości. 
Inaczej mówiąc, tylko najistotniejsze czynniki plastyczne brane są pod uwagę i uwypuklane 
do tego stopnia, że tworzą nową formę, w kutej, według Kramsztyka-artysty, ukrywa się 
Rzeczywistość. 

Zygmunt Stanisław Klingsland, La peinture de Roman Kramsztyk,  
„Pologne Littéraire”, 1928 nr 27, s. 3 
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19
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Wenecja, 1929 r.

olej, płótno, 61,5 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: Terlikowski 1929

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w roku 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim- 
-Jeune. W roku 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie 
Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości 
fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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20
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Kury w koszyku, 1940 r.

olej, płótno, 38,5 × 46 cm
sygn. i dat. l. d.: Jan Cybis. 40.
opisany na odwrocie: Jan Cybis 
1940/”Kury w koszyku”

Pochodzenie
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego (1904–1977)

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 33 000 – 40 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. Po wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwą i fakturą.
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21
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Przed lustrem

olej, płótno, 105 × 80,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Czedekowski (1)9(…)9
na odwrocie stemple wytwórni materiałów 
malarskich Arnold Landsbergera z Wiednia

cena wywoławcza: 68 000 zł
estymacja: 90 000 – 100 000 zł

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

Czedekowski był mistrzem pędzla w malowaniu kobiet. Jak pisał w 1925 roku E. Woro-
niecki: Jest to prawdziwa gama uroku niewieściego, poczynając od słodkiej urody kapłanek 
ogniska domowego, aż do olśniewających lwic salonowych i niebezpiecznie wysportowanych 
amazonek o pieściwej linii kształtów...  (E. Woroniecki, Z wystaw polskich w Paryżu. 
Portrety p. J. B. Czedekowskiego w galerii Knoedlera, „Świat”, 1925 nr 3, s. 4–5. ). 
(…) W mistrzowski sposób oddaje Czedekowski połysk kobiecych włosów, kolor skóry, 
intensywność spojrzenia, tego wszystkiego, co stanowi nie tylko o osobowości kobiety, 
o jej indywidualności, ale również o typie urody, sposobie bycia, siedzenia, układu rąk. 
Jest przy tym wykwintny, nigdy nie usiłuje osiągnąć efektów jaskrawością barw, czy eks-
centrycznością póz (…). (H. Muszyńska-Hoffmannowa, A. Okońska, Na mil sześć tysięcy.  
O malarstwie Bolesława Czedekowskiego, Łódź 1978, s. 188). 
 Prezentowany obraz pochodzi z wiedeńskiego okresu twórczości artysty gdzie przyjechał 
po 1903 roku. Namalowany zapewne w pracowni przy ul. Magdaleny która słynęła ze 
wspaniałego, eleganckiego wnętrza umeblowanego luksusowymi meblami: (...) Kiedy 
Czedekowski wynajął własne atelier, architekt zaproponował mu umeblowanie pracowni 
antykami ze sklepu przy Schönborngasse. I tak za cenę kilku portretów Bolko stał się 
właścicielem urządzonego ze smakiem wnętrza, gdzie mógł przyjmować nawet najbardziej 
wybrednych gości.  (Ibidem, s.38).
 Przed lustrem to jeden z najwybitniejszych obrazów w twórczości Czedekowskiego. 
Doskonale odzwierciedla zmysłowość i powab młodej, pięknej kobiety. Niezwykła subtelność 
łączy zmysłową nagość i elegancję. (Artysta) oddaje ton wyrazu modela zamyślenie, żywość 
wzroku, wdzięk uśmiechu i ponętę kształtów, powagę lub pełną słodkich obietnic medytację… 
 E. Woroniecki, Portrety Bolesław J. Czedekowskiego, „Świat”, 1928, nr 12, s. 4.
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Przesiewanie jest jednym z najsłynniejszych obrazów Kędzierskiego. Wcześniejsza  wersja  
z 1893 roku (zaginiony podczas wojny) została nagrodzona srebrnym  medalem na Wystawie 
Krajowej we Lwowie w 1894 r. i brązowym na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1900 r. 
Jak pisał M. Górski  w broszurze towarzyszącej wystawie w 1894 r.: P. Kędzierski artysta 
z Monachium, przesiedlony do Warszawy, idzie jeszcze dalej w impresjonistycznym kierunku. 
Światło słoneczne, przekradające się przez szczeliny jakiegoś nieprzejrzystego ciała, np. 
szparą zamkniętej okiennicy, rozbija się na wielorakie, różnobarwne, tęczowe promienie (…) 
dostrzegamy mniej barw w szczelinie, zauważamy przede wszystkim pomrok mieszkania 
do któregośmy dopiero co wstąpili. P.Kędzierski chciał utrwalić na płótnie nasze doraźne 
wrażenie, nie wahał się olśnić nas barwami. Toteż na pierwszy rzut oka, rozumiemy go, 
przez krótką chwilę przenosimy się do jego stodoły. Obraz jest bowiem wybornie, mądrze, 
pilnie obserwowany. Te gry światła, blaski tęczowe, plamy czerwone i zieleniejące – istnieją 
w naturze (ibidem, s. 10). Ten obraz był uznawany za najbliższy w rozwiązaniu formalnym 
zasad impresjonizmu Kędzierskiego. Prezentowane Przesiewanie z 1925 r.  jest kontynuacją 
owego zamysłu artystycznego poprzez uproszczenie szczegółów jak rysy twarzy czy trzymane 
sito na rzecz pogłębienia studium oddziaływania światła na barwę. Owe światło po wielu 
latach doskonale pamiętała córka – Hanna Kędzierska-Przeździecka porównując je do 
światła w pracowni: Promienie słońca padały na podłogę i mroczne wnętrze nasycały 
gorącymi refleksami. Czuło się jakieś pokrewieństwo z ciepłym, złotawym mrokiem stodoły 
w „Przesiewaniu” (ibidem, s. 19). Prezentowane Przesiewanie z 1925 roku jest unikatowym 
obrazem na rynku aukcyjnym.

22
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Przesiewanie (Przesiewaczka), 
1925 r. 

olej, płótno, 92  × 64 cm
sygn. i dat. p. d.: A. Kędzierski 1925 

Wystawiany:
Apoloniusz Kędzierski 1861–1939 
(wystawa monograficzna), Muzeum Okrę-
gowe w Radomiu, marzec – maj 1981 r.
j.w., Muzeum Narodowe w Warszawie, 
czerwiec – lipiec 1981 r., 
j.w., Galeria Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, Stara Kordegarda w Łazienkach 
Królewskich

Opisywany i reprodukowany:
Apoloniusz Kędzierski 1861–1939 
[kat. wystawy monograficznej]
red. Stanisław Duszak, Maryla  Kowalska, 
Lublin 1981 r., poz. I /A, 21, reprod. 
nr 23

Pochodzenie:
Kolekcja Janiny Kmitowej  
(lata 50-te XX w.)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja: 160 000 – 180 000 zł

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał od J. Brandta, odwiedzając go w Orońsku. Naukę 
kontynuował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, zaś 
od 1886 r. w akademii monachijskiej pod kierunkiem N. Gysisa. W roku 1889 osiadł 
w Warszawie. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a także do ugrupowania 
„Pro Arte”. Debiutował w roku 1882 w warszawskim TZSP. W następnych latach wystawiał 
wiele zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając medale i wyróżnienia, m.in. w Chicago, 
Paryżu, Lwowie. Interesowała go tematyka folklorystyczna; malował postacie w ludowych 
strojach, sceny z życia wiejskiego, pejzaże, martwe natury z kwiatami. Specjalizował się 
w technice akwareli, która począwszy od roku 1919 niemal całkowicie zdominowała jego 
twórczość. Artysta wykonywał też ilustracje, m.in. dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”, 
zajmował się malarstwem monumentalnym.
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23
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret

olej, płótno, 94 × 65 cm

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 95 000 – 100 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował 
w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych  i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.
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24
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Nagietki

olej, płótno naklejone na tekturę, 
33 × 44,5 cm w świetle ramy
sygn. w l. d.: a. karpiński
na odwrocie autorski napis: Nagietki 
|mal. A. Karpiński |Krakow. Floriańska 
19/6 

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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25
Tadeusz Styka
(1889 Kielce – 1954 Nowy York)

Portret Renée Estien, 1922 r.

olej, tektura, 75 × 60 cm
sygn. po lewej: TADÉ. STYKA.
na odwrocie napis l. d.: Portrait de 
|Renée Estien 1922

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Artysta malarz, pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach – był synem Jana, oraz bratem 
Adama. Nauki początkowo pobierał u swojego ojca, który od samego początku bardzo 
wspierał syna w jego malarskich poczynaniach. Zachwycony malarstwem syna wysyłał jego 
prace na wystawy we Francji. Następnie Tadeusz wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się 
w pracowniach Jean-Jacques Henner`a oraz Eugène Carrière’a. Zresztą w kolejnych latach 
związał się z paryskim środowiskiem artystycznym; tutaj tworzył i miał własną pracownię. 
W 1929 roku artysta wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł się w Nowym Yorku. 
Tadeusz Styka sławę zyskał przede wszystkim jako znakomity portrecista. Na jego płótnach 
królowały wizerunki osób ze świata arystokracji, sztuki, polityki, nauki. Do najbardziej 
znanych i cenionych wizerunków, które wyszły spod pędzla artysty, należą portrety m.in. 
Poli Negri, Ignacego Paderewskiego, Lwa Tołstoja. Malował również sceny rodzajowe, akty, 
a także sceny z motywami symbolicznymi oraz religijnymi. Został uhonorowany medalem 
francuskiej Legii Honorowej.
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Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, 
J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju i osiadł 
w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. 
Postrzegał wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do podkrakowskich 
Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny owej fascynacji 
ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla 
żywiołowy charakter przedstawienia.

26
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret córki artysty – Krystyny, 
1931 r.

olej, płótno, 187 × 80 cm
sygn. i dat. l. g.: 
W.Wodzinowski/1931(?)/Kraków

Krystyna – najstarsza córka Wodzinowskiego 
zawsze była postrzegana jako wyjątkowo 
urodziwa dziewczynka a potem kobieta. Jak 
wspominała Krystynę jej siostra  Wincen-
tyna: (…) Krystyna, moje przeciwieństwo, 
zawsze wesoła, różowa zdrowa (W. Wodzi-
nowska-Stopkowa, Portret artysty z żoną 
w tle, Kraków 1989, s.53). W twórczości 
Wodzinowskiego znany jest jeszcze jedno 
przestawienie Krystyny w balowej sukni 
z 1920 r. (Portret córki Krystyny, reprod. 
Aukcja Dzieł Sztuki, Sopocki Dom Aukcyjny, 
4 maja 2014, poz. 56).

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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27
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret córki artysty – 
Wincentyny, 1931 r.

olej, płótno, 180 × 80 cm
sygn. i dat. p. g.: W.Wodzinowski/1931 
Kraków
na odwrocie nalepki wystawowe z Salonu 
Warszawskiego z 1932 roku z opisem 
obrazu

Wincentyna była piątym dzieckiem Wodzi-
nowskiego (po Wicusiu (tragicznie zmarłym 
w dzieciństwie), Andrzeju, Krystynie i Ję-
drku. Jej matka – Franulka – w momencie 
narodzin miała 48 lat – jak wspominała 
– Wielka to odwaga. Wicek chciał (…)
Rosłam jako dziecko chude i blade, a matka 
nie wołała mnie po imieniu, lecz zapewne 
aby zabawić gości, nazywała mnie „Nędza 
Wyjątkowa”. (W. Wodzinowska-Stopkowa, 
Portret artysty z żoną w tle, Kraków 1989, 
s.52). Z  czasem wyrosła na młodą piękną 
kobietę, w której kochali się młodzieńcy. Wo-
dzinowski chętnie portretował swoje córki:  
czasem z wyciągniętymi modlitewnie rękami 
pozowałyśmy mu na przykład do obrazu 
religijnego (Ibidem, s. 156).  Prezentowany 
obraz został namalowany już w krakowskiej 
pracowni na ul. Długiej. Należy do wyjąt-
kowych przestawień w twórczości malarza.

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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28
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Kwiaty

olej, płyta, 50,5 × 70 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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29
Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 85 × 71 cm
sygn. p. g.: F.Żmurko (zatarta)

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 34 000 – 38 000 zł

Naukę rozpoczął we Lwowie, kontynuował w krakowskiej SSP u Jana Matejki, następnie, 
w latach 1875 1879 w Wiedniu i Monachium, a także i w Rzymie. W 1882 r. osiadł 
w Warszawie. Wiele podróżował, odwiedzając Francję, Holandię, Niemcy. Malował kom-
pozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do tematyki antycznej, biblijnej, orientalnej, a także 
i historycznej, w szczególności nawiązującymi do antycznego Rzymu. Jednak największą 
popularność, zarówno w kraju jak i zagranica, przyniosły mu wizerunki kobiet. Malował 
nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie barw zmysłowe kobiece 
portrety. dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, 
poznaniu, Wrocławiu, w lwowskiej Galerii sztuki, muzeum mazowieckim w płocku, a także 
w wielu prywatnych kolekcjach.
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30
Zygmunt Józefczyk
(1881–1966)

Na polowaniu

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: Z. Józefczyk

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

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 
scenach rodzajowych z zaprzęgami czy sannami. Prace Józefczyka nalezą do zbiorów m.in. 
warszawskiego Muzeum Narodowego. 
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31
Włodzimierz Nałęcz
(1865 Kijów – 1946 Jeruzal k. 
Skierniewic)

Jezioro o zachodzie słońca

olej, płótno, 81,5 × 129 cm
sygn. w l. d.: Nałęcz (częściowo zatarta)
zatarta na krośnie fragmenty nalepki 
wystawowej z TPSP Kraków (?)

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 32 000 – 37 000 zł

W latach 1885–93 studiował w akademii petersburskiej u P. Czistiakowa i W. Jakobiego, 
specjalizując się w malarstwie pejzażowym pod kierunkiem I. Ajwazowskiego i L. Lagorio. 
W 1892 jako stypendysta odwiedził Belgię, Szwecję i Norwegię. Od 1893 r. przebywał 
w Düsseldorfie, studiując u E. Dückera. W 1893 powrócił do Petersburga, gdzie ukończył 
studia ze srebrnym medalem. Następnie wyjechał do Paryża, pozostając tam do 1897 roku. 
Z końcem wieku powrócił do Polski; początkowo mieszkał w Żytomierzu, zaś w 1906 r. osiadł 
w Warszawie. Po zakończeniu I wojny światowej, jako jeden z pierwszych polskich artystów, 
malował wybrzeże Bałtyku. Od roku 1920 w swojej pracowni w Lisim Jarze koło Rozewia 
prowadził letnie kursy pejzażu, a w 1922 założył Koło Marynistów Polskich i był jego długo-
letnim prezesem. W 1914 r. opublikował Moje wędrówki artystyczne, będące wspomnieniami 
z licznych podróży, ilustrowane własnymi rysunkami. Nałęcz był wszechstronnym pejzażystą, 
o zróżnicowanym dorobku artystycznym. Fascynowały go krajobrazy północnej Europy, 
a zwłaszcza widoki gór i morza. W późniejszym okresie malował wybrzeża holenderskie, 
angielskie i francuskie (Bretania), a także pejzaże alpejskie. Od 1909 r. twórczość artysty 
została zdominowana przez tematykę marynistyczną. Niewyczerpanym źródłem inspiracji stało 
się dla artysty polskie wybrzeże. Malował tzw. mariny, scenki rodzajowe z życia Kaszubów 
oraz statki floty handlowej i okręty marynarki wojennej. Był autorem dużego cyklu obrazów 
historycznych. z których największe uznanie zdobyła wystawiana w Zamku Królewskim 
w Warszawie „Bitwa po Oliwą”. 
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32
Ferdynand Ruszczyc
(1870 Bohdanów k. Oszmiany – 
1936 tamże)

Skała w morzu, 1897 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
30 × 39 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p.d.: F.Ruszczyc 97
na odwrocie nalepka z pośmiertnej 
wystawy dzieł artysty w TPSP w Kra-
kowie w 1937 r., nalepka z numerem 
1244/27/71 oraz napisy: – ołówkiem: 
„Nad Morzem Czarnem”; Kat.1964 – poz 
2/A/I; I/A/2; – niebieską kredką: 1600/F.
Ruszczyc; – fioletowym tuszem: Z. 41

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

Opisywany:
Ferdynand Ruszczyc 1870–1936. 
Katalog wystawy pośmiertnej, Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, 1937, nr kat. 41, str. 30.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty z Bohdanowa.
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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





56 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

33
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Sanie

olej, płótno, 26 × 35,5 cm 
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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34
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Trójka

olej, płótno, 60 × 91 cm 
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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35
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż z drzewami

olej, płótno naklejone na tekturę, 
19 × 29 cm 
sygn. u dołu: M.G.Wywiórski

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

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



36
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Święto Jordanu, ok. 1910 r.

olej, płótno, 43,5 × 60,5 cm
sygn. p. d.: T. Axentowicz 

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

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 
r. odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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37
Fryderyk Pautsch 
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Na huculskim targu

olej, płótno naklejone na tekturę, 
63 × 87 cm w świetle ramy 
sygn. w l. d.: FPautsch

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 26 000 – 30 000 zł

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 zamiesz-
kał 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 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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38
Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Na wsi

olej, płótno, 61 × 90 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WT 

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 60 000 zł

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

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
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39
Sylweriusz Saski 
(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Rozmowa

olej, płyta, 70 × 101 cm 
sygn. p. d.: Sylw. Saski 

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Od 1884 r. uczył się malarstwa i rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1888 r. 
został wyróżniony srebrnym medalem za osiągnięcia w szkole i zdobył II nagrodę w TPSP 
w Krakowie. Od 1890 r. studiował w akademii monachijskiej pod kierunkiem O. Seitza. 
Wrócił do krakowskiej uczelni, gdzie studiował na Oddziale Kompozycji u J. Matejki. Studia 
ukończył zdobywając złoty medal za obraz Karciarze wiejscy. Swoją twórczość malarską 
poświęcił głównie motywom związanym z Podhalem. Często malował humorystyczne sceny 
rodzajowe, pejzaże tatrzańskie, portrety górali. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły 
barwnych strojów oraz wystrojów wnętrz. Dużo wystawiał, najczęściej w krakowskim TPSP 
(lata 1890–1908), a także w TZSP w Warszawie (lata 1923–30). W 1929 r. w krakowskim 
TPSP odbyła się monograficzna wystawa prac artysty. Obecnie jego obrazy znajdują się 
w wielu muzeach, m.in. Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta 
Krakowa, czy Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.
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40
Ignacy Pieńkowski 
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Góralki

olej, płótno, 100,5 × 81,5 cm 
sygn. p. d.: Ign. Pieńkowski 
na odwrocie nalepka: ZE ZBIORÓW 
Henryka Bednarskiego ze Lwowa L.p. 
z numerem odręcznie wpisanym 639

Pochodzenie:
Kolekcja Henryka Bednarskiego, Lwów

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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41
Czesław Wasilewski 
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Na drodze, 1924 r. 

olej, tektura, 52 × 69 cm w świetle ramy 
sygn. i dat. p. d.: Cz. Wasilewski / 1924 r

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał 
do stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace 
jego nie są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku 
do natury. Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz” 
z inicjałem „I” lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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42
Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Dziewczyna z grabiami

olej, płyta, 67 × 97 cm w świetle ramy 
sygn. l. d.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter 
przedstawienia.
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43
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Obejście kościelne  
na Pęksowym Brzyzku

olej, tektura, 34 × 43,5 cm  
w świetle oprawy 
sygn. l. d.: Kamocki.

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 16 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP 
w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbar-
dziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, 
Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem 
sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu barw, stosując 
niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne 
elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas artyście udało się wyzwolić 
spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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44
Fryderyk Pautsch 
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Jesienią na huculskim targu

olej, płótno naklejone na tekturę, 
65 × 90 cm
sygn. w l. d.: FPautsch

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 95 000 zł

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 zamiesz-
kał 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 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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45
Iwan Trusz 
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Dziewanna na skarpie, 1932 r. 

olej, sklejka, 67,5 × 54,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Iwan Trusz/1932 
na odwrocie nalepka z TPSP we Lwowie

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

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierun-
kiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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46
Jan Stanisławski 
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Dom w ogrodzie

olej, tektura, 15,5 × 21 cm
sygn. p. d.: JAN STANISŁAWSKI
(pod ramą); na odwrocie stempel z pod-
pisem żony artysty: JAN STANISŁAWSKI / 
ZE SPUŚCIZNY / POŚMIERTNEJ / Janina 
Stanisławska oraz numer 317
powyżej niebieską kredką naniesiony 
numer 317 (w kółku)

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty.

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000 – 75 000 zł

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 for-
matu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach 
z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął 
eksperymentować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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47
Stanisław Czajkowski 
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Drzewa przy drodze

olej, płótno, 47 × 65 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głownie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W pracach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, uzyskując 
na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle syntetyczne, 
a jednocześnie realistyczne studia natury i pejzażowe.
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48
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kalwaria

olej, tektura, 64,5 × 47,5 cm 
sygn. monogramem wiązanym. p. d.: 
WW 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 
r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję 
rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego 
prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo 
odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycz-
nych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy 
szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła 
się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, 
pejzaże oraz martwe natury.
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49 
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót spod Moskwy, 1937 r. 

olej, płyta, 51 × 81 cm 
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1937 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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50 
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Szaser z gwardii napoleońskiej, 
1929 r. 

olej, tektura, 50 × 37 cm 
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1929
na odwrocie nalepka: J.Wadowski 
Warszawa Marszałkowska 121 Skład  
farb i przyborów malarskich
oraz nalepki depozytowe z Muzeum  
Narodowego w Warszawie  
z numerem 894 oraz z Muzeum  
w Łowiczu z numerem 253 

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł
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51
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Arab, 1936 r. 

olej, płyta, 48 × 58 cm 
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1936
na odwrocie pieczęć lakowa z herbem 
Kossaków oraz nalepka z pracowni 
oprawy Wacława Korzakowskiego 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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52
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Kasztanka, 1927 r. 

olej, płyta, 37 × 48 cm w świetle oprawy 
sygn. dat i opisany l. d.: „Kasztanka”/
Wojciech Kossak/1927

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

Podczas pobytu w Mińsku Mazowieckim we wrześniu 1927 roku Wojciech Kossak stworzył 
szkice malarskie Kasztanki – ukochanej klaczy Józefa Piłsudskiego. Wtedy to powstały  szkice 
ukazujące samą głowę klaczy oraz całopostaciowe przedstawienia zwierzęcia, do których 
należy prezentowana praca. Studia te artysta wykorzystał do powstałego w 1928 roku konnego 
portretu Marszałka. O pracach nad szkicami Kasztanki artysta tak wspominał w liście do 
żony: Wcale nie taka ostatnia ta staruszka Kasztanka, a te studia to będzie kopalnia złota. 
(…) Zaczynam się do tego portretu palić, może być morowy. (Wojciech Kossak, Listy do żony 
i przyjaciół (1883–1942), oprac.K. Olszański), T. II, lata 1908–1942, Kraków 1985, s. 406.
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53
Iwan Trusz 
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Drzewa

olej, tektura, 28 × 22 cm w świetle ramy 
sygn. p. d.: Iw. Trusz 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierun-
kiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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54
Daniel Israel 
(1859 Wiedeń – 1901 tamże)

Portret mężczyzny

olej, ołówek, płótno naklejone na tekturę, 
19 × 15,5 cm 
sygn. l. śr.: Israel
na odwrocie nalepki wystawowe : 
Grosse Kunstaustellung Sttutgard Mai 
bis Okt.1913 oraz Dresden 1912 Grosse 
Kunstaustell/ung 1 Mai – 15 Okt.

Wystawiany:
Drezno, Grosse Kunstaustellung, 1 maja – 
15 października 1912
Stuttgard, Grosse Kunstaustellung, maj – 
październik 1913

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

Malarz austriackiego pochodzenia. Studia artystyczne podjął w Akademii Sztuk Pięknych 
w Wiedniu (1878–1882), następnie w  latach 1882–1885 w Monachium w Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie nauczycielami byli Johann Caspar Herterich i Otto Seitz. 
Po zakończeniu edukacji udał się w egzotyczną podróż na Wschód, gdzie odwiedził kraje 
takie, jak Palestyna, Egipt i Turcja. Wrażenia, jakie stamtąd przywiózł przelewał następnie na 
płótna w swoim monachijskim atelier. Do podejmowanych prze Israela gatunków malarskich 
należały pejzaże, weduty i sceny rodzajowe. W latach 1893–1899 uczestniczył w wielu 
wystawach w Monachium, Wiedniu i Budapeszcie. 
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55
Friedrich Eduard Meyerheim 
(1808 Gdańsk – 1879 Berlin) 
przypisywany

Reduta Kabruna (Oblężenie 
Gdańska)

olej, płótno dublowane, 65 × 74 cm

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 42 000 – 50 000 zł

Niemiecki malarz z rodziny artystów o długich tradycjach w Gdańsku, brat Wilhelma Alexandra 
i Hermanna Meyerheimów. Pierwsze lekcje z rysunku otrzymał od ojca, Karla Friedricha 
Meyerheima, który był malarzem dekoracyjnym. W 1830 r. wyjechał do Berlina na studia 
w Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształcił się pod okiem Eduarda Wilhelma Daege 
oraz Johanna Gottfrieda Niedlicha. Silny wpływ na charakter jego twórczości miało środowisko 
malarzy w Düsseldorfie. W latach 1833–1841 powstały prace w nurcie romantycznym, 
jego płótna zapełniały także wizerunki przedstawicieli klasy mieszczańskiej i mieszkańców 
wsi z regionów Westfalii, Turyngia i Hesji.

Obraz przedstawia scenę z oblężenia Gdańska w 1913 toku przez wojska rosyjskie. Na 
Reducie bronią się wojska napoleońskie w skład których wchodzili Francuzi i Polacy. Malarz 
uchwycił moment z nocy 29 sierpnia gdy rozgorzały walki przed rezydencją Kabruna. Na 
obrazie widoczny jest moment walki wręcz z nasadzonymi bagnetami na karabiny, inny 
żołnierz napoleoński odpala działo. Walki ostatecznie zakończyły się 3 września zwycięstwem 
Rosjan.
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56
Franciszek Kostrzewski 
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Druciarze, 1858 r.

olej, płótno dublowane, 38,5 × 29,5 cm
sygn. i dat.: Fr. Kostrz. 1858 (częściowo 
zatarta)
W załączeniu dokumentacja konserwator-
ska z powiększonym zdjęciem sygnatury 
oraz fragment starej papierowej nalepki 
z obrazu z odręcznie wypisaną informacją 
o pracy

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza życia 
rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym. 
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 
Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.
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57
Borgelli 
(XIX–XX, Włochy)

Powitanie

olej, płótno, 33 × 24 cm 
sygn. p. d.: Borgelli

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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58
Borgelli 
(XIX-XX, Włochy)

W parku

olej, płótno, 34 × 24 cm 
sygn. p. d.: Borgelli

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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59
Malarz nieokreślony 
(XVIII/XIX w.)

Pejzaż włoski

olej, płótno dublowane, 48 × 57 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł



83AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

60
Alfred Schouppe 
(1812 Grabownica Starzeńska –   
1899 Szczawnica) przypisywany

Widok zamków w Czorsztynie

olej, blacha, 53 × 74 cm
opisany l. d.: Czorsztin

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Malarz pejzażysta, znany przede wszystkim z obrazów przedstawiających widoki w Tatrach. Nie-
wykluczone, że zamiłowanie do uwieczniania masywów górskich przejął od swoich pierwszych 
nauczycieli: Jana Nepomucena Głowackiego i Józefa Richtera. Dzięki stypendium rządowemu 
mógł kontynuować studia artystyczne w Akademii św. Łukasza w Rzymie, która ówcześnie należała 
do czołowych instytucji kształcących młodych adeptów sztuki. Oprócz górskich pejzaży, 
utrzymanych w romantycznej konwencji, Schouppe zajmował się także malarstwem 
sakralnym oraz ilustratorstwem.
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61
Emil Lindeman 
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków ?)

Sorrento 

olej, tektura, 36 × 51 cm 
sygn. l. d.: E.Lindemann
na odwrocie opisany:
Własność Zofii Zielińskiej/ Sorento/ 
Warszawa-Lublin 15 (nieczytelnie) 1937/ 
Podarunek imieninowy od Dr Albina 
Konesewicza 

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

 
Malarz, który przeszedł gruntowne wykształcenie z edukacji artystycznej w wielu instytucjach 
w Polsce i za granicą. Naukę rozpoczął od uczęszczania na zajęcia w Klasie Rysunkowej Wojciecha 
Gersona w Warszawie. Już na tak wczesnym etapie ujawnił się talent artysty, o czym świadczy 
list pochwalny z Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, będący odpowiedzią na udział adepta 
w państwowym konkursie szkół rysunkowych. Kolejnym etapem edukacji był wyjazd do 
Krakowa, gdzie studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i miał możliwość asysto-
wania mistrzowi Matejce przy pracy nad polichromiami w Kościele Mariackim. W 1890 r. 
zdecydował się wyjechać do Paryża, gdzie uczęszczał do znamienitych szkół: Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych, Académie Julian oraz Académie Colarossi. Podczas pobytu 
w Paryżu powstała nagrodzona w konkursie Tygodnika Ilustrowanego praca „Plac zamkowy”. 
Dorobek artystyczny malarza stanowią w głównej mierze małego formatu pejzaże w technice 
olejnej i akwareli, pod koniec życia były to przeważnie martwe natury.
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62
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa - 1926 Berlin)

Niebo. Studium chmur,  
lata 1895–1915

olej, płótno naklejone na tekturę, 
16,5 × 26,5 cm 
w świetle oprawy 
sygn. p. d.: M. G. W.

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

W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.
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63
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret damy, 1910 r.

pastel, papier naklejony na płótno, 
80 × 65 cm 
sygn. p. d.: T.Axentowicz/910

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł  

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podroż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o subtelnej harmonii barw 
pastelowych. Karta wielka w historii sztuki polskiej. (…) Głowa kobieca – to specjalność 
mistrza Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (…) 
Powiewnie  rzucana kreska pastelowa Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co 
piękne i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze między 
postacią, a patrzącym na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal sentymentu. 

M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu, 
„Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny”, 1938, nr 37, s. 7

Prawdziwą pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał 
się prawdziwym perfekcjonistą. Rysował najchętniej pełne wdzięku i urody kobiety, 
pozbawione uśmiechu piękne damy – „les belles femmes de la belle epoque”, portrety 
inspirowane malarstwem Giovanniego Boldiniego i Jamesa Mc Neilla Whistlera. 
(…) W spuściźnie artystycznej Axentowicza pozostały setki portretów pastelowych 
bliżej nieznanych nam dzisiaj dam promieniujących paryskim szykiem – piękności 
w sukniach balowych, ozdobionych wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, 
w nobliwych kapeluszach, trzymających w ręku wachlarze, kwiaty, maski (…).

S. Krzysztofowicz – Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, 
w: Teodor Axentowicz 1859–1938 [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13
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64
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa-1895 Monachium)

W górach

olej, płótno, 32 x 53,5 cm 
sygn. l. d.: A. Świeszewski

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 33 000 – 40 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz-
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał 
się dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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65
Eduard Hildebrandt 
(1817 Gdańsk-1868 Berlin)

Nokturn, 1846 r. 

olej, płótno, 26 × 36,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: E. Hildebrandt 1846.

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

Z pochodzenia gdański malarz i plastyk. Jego ojciec był malarzem pokojowym, który wpro-
wadził młodego Eduarda w tajniki malarstwa. Jako młodzieniec wyjechał do Berlina, gdzie 
w 1837 roku rozpoczął nauki na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni znanego marynisty 
Wilhelma Krausego. Po ukończeniu studiów, mieszkał i pracował w Berlinie. Liczne podróże 
artystyczne dostarczyły mu inspiracji do tworzenia malowniczych krajobrazów. Przyjaciel 
Aleksandra Humboldta. Największe zbiory jego prac posiada berlińskie Muzeum Sztuki 
(ponad 500 akwarel i 1500 rysunków).



66
Malarz nieokreślony 
(XX w.)

Żaglówki 

olej, płótno, 70,5 × 100 cm
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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67
Alfred de Curzon 
(1820 Migné-Auxances – 1895 Paryż)

Widok klasztoru we Włoszech

olej, płótno dublowane, 39 × 61 cm 
sygn. p. d.: A. DE CURZON

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Francuski malarz; decydujący wpływ na zwrot w kierunku sztuki wywarła na młodym 
Alfredzie twórczość Eugène’a Delacroix, a konkretniej praca „Medea”, którą miał sposobność 
zobaczyć na Salonie Paryskim w 1838 r. Edukację artystyczną rozpoczął dwa lata później 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Michela Martina Drollinga, którą 
następnie zmienił by kształcić się pod okiem Louisa Cabata. De Curzon na wniosek akademii 
otrzymał czteroletnie stypendium na pobyt we Włoszech, następnie w 1852 r. udał się do 
Grecji, gdzie sporządził wiele szkiców, na podstawie których powstały późniejsze jego dzieła. 
Artysta, realizował się w różnych gatunkach malarskich, jednak to pejzaże przyniosły mu 
największy rozgłos.
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68
Cornelis Johannes de Vogel 
(1824 Dodreht-1879 tamże)

Pejzaż z wiatrakiem, 1865 r. 

olej, płótno, 68 × 122 cm
sygn. i dat. l. d.: C. J. de Vogel 1865

cena wywoławcza: 20 000 zł 
estymacja: 28 000 – 34 000 zł

Artysta malarz pochodzenia holenderskiego. Głównie związany ze swoją rodzinną miejsco-
wością Dordrecht, gdzie mieszkał i tworzył. Naukę malarstwa pobierał u pejzażysty Hendrica 
Frederika Verheggena. Później pracował m.in. w pracowni malarskiej François Carlebur. Vogel 
w swojej twórczości przede wszystkim malował pejzaże, przedstawiające rozlewiska, pasące 
się zwierzęta, lasy. Dzieła jego pędzla znajdują się w zbiorach muzealnych w Rijksmuseum 
w Amsterdamie oraz w Dordrecht.
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69
Francois Stroobant 
(1819 Bruksela – 1916 Bruksela)

Zimowy pejzaż z zamkiem

olej, płyta, 31,5 × 40 cm 
sygn. p. d.: F.S.

cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 34 000 – 40 000 zł

Studia malarskie odbył w akademii w rodzinnej Brukseli, w pracowniach F.J. Naveza 
i P. Lautersa. Jego twórczość to przede wszystkim przedstawienia wedut. Artysta odbył liczne 
podróże po Europie, odwiedzając m. in. tereny Niemiec oraz Polski. Od 1850 swoje życie 
związał z Belgią, gdzie mieszkał i pracował. Z tego czasu pochodzą liczne przedstawienia 
widoków Brukseli, Brugii oraz innych belgijskich miast i miasteczek. Twórczość artysty 
zachwyca z jakim pietyzmem ten oddawał wszelkie szczegóły architektonicznych elementów. 
Malarskości każdego przedstawienia oddawały mistrzowskie posługiwanie się Stroobanta 
światłocieniem. Artysta również posługiwał się litografią. W 1865 roku objął stanowisko dy-
rektora dyrektorem Akademii Molenbeek Saint-Jean w Brukseli. W 1878 otrzymał tytuł Oficera 
Orderu Leopolda. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. w Brukseli i w Budapeszcie.
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70
Johannes Hilverdink 
(1813 Groningen – 1902 Amsterdam)

Pejzaż śródziemnomorski, 1873 r. 

olej, płótno, 81 × 131 cm 
sygn. i dat. p. d.: Joh. Hilverdink/ 1873 

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Artysta malarz pochodzenia holenderskiego. W Amsterdamie, w tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych, podjął naukę w pracowniach artystycznych Jeana Augustina Daiwaille`a oraz Jana 
Willema Pieneman`a. W swojej malarskiej twórczości Hilverdink z uwielbieniem zwracał się 
ku motywom romantycznych pejzaży oraz marynistyce. Z ogromnym znawstwem i wyczuciem 
potrafił ukazywać zwyczajne scenki rodzajowe, nadając im idyllicznego charakteru. Artysta 
wiele podróżował odwiedzając m.in. Wielką Brytanię, Belgię i Niemcy, a także wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Jego prace przynależą do zbiorów m.in. amsterdamskiego Muzeum 
Fodor oraz Boymans w Rotterdamie.
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71
Th. Walter 
(XIX/XX w.)

W lesie

olej, płótno, 79 × 53 cm
sygn. p. d.: Th. Walter 

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



97AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

72
Th. Walter 
(XIX/XX w.)

Nad rzeką

olej, płótno, 79 × 53 cm
sygn. l. d.: Th. Walter 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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73
William Delmar 
(1823–1856 Canterbury?)

Żaglowiec przy molo

olej, płótno, 50,5 × 82 cm 
sygn. p. d.: Delmar

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 22 000 zł

Pejzażysta angielskiego pochodzenia, działający w Canterbury. W latach 1823–1856 wysta-
wiał swoje obrazy w Królewskiej Akademii oraz w Suffolk Street Gallerie. Malował pejzaże 
morskie, niejednokrotnie urozmaicone widokami żaglówek. Jego twórczość charakteryzuje 
niezwykły realizm przedstawiania i dynamika ujęcia. Doskonale potrafił oddać żywioł i potęgę 
morza.
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74
William Delmar 
(1823–1856 Canterbury ?)

Nokturn

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

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 22 000 zł
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75
Kazimierz Lasocki 
(1871 Gąbin – 1952 Warszawa)

Pastwisko

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. l. d.: K.Lasocki
na odwrocie nalepka z wystawy TZPS (?) 
z nr 528 z tytułem pracy i nazwiskiem 
artysty

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

Już od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie rysunkiem. Studia rozpoczął w 1895 
roku w warszawskiej Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. Jeszcze 
w tym samym roku udał się do Monachium, gdzie początkowo uczył się u Antona Azbégo, 
a następnie w akademii u Johanna Caspara Hertericha oraz Franza Stucka. W latach 
1901–1904 pracował jako asystent Konrada Krzyżanowskiego w jego warszawskiej szkole. 
Wiele podróżował, odwiedzając m. in. Niemcy, Austrię, Turcję oraz Włochy, gdzie przez 
10 lat mieszkał z rodziną. Lasocki malował portrety, akty, sceny rodzajowe. Jednak jego 
specjalnością stały się malownicze pejzaże z bydłem. Swoje prace wystawiał w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu.
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76
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Widok na Świnicę 

olej, płótno, 116 × 151 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głownie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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77
Zygmunt Radnicki 
(1894 Czortków (Podole) – 1969 
Piwniczna)

Miasteczko, 1942 r.

olej, płótno, 62 × 40,5 cm
sygn. p. d.: Z. Radnicki
opisany na odwrocie: Z. Radnicki/1942

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego (1904-1977)

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

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



103AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

78
Erwin Czerwenka 
(1887 Czerniowce-1970 Kraków)

Wyspa Rab, 1929 r.

olej, płótno, 61 × 75 cm 
sygn. i dat p. d.: Erwin Czerwenka/Rab 
1929

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 1905–1910 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
L. Wyczółkowskiego, T. Axentowicza, S. Unierzyskiego i W. Weissa. W latach 1913–1930 
uczył rysunku w krakowskich gimnazjach. Malował pejzaże, portrety i martwe natury. 
Projektował również witraże. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim TZSP. 
Ponadto, w roku 1928, prezentował swoje prace wspólnie z Z. Stryjeńską, zaś w 1934 
uczestniczył w wystawie „Wojciech Weiss i jego uczniowie”.
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79
Michał Stańko 
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Widok na Giewont 

olej, płyta, 40 × 60 cm
sygn. p. d.: M.Stańko

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

W okresie I wojny światowej walczył w szeregach Legionów. W ok. 1930 roku przyjechał do 
Zakopanego. Tutaj brał udział z Januszem Kotarbińskim w tworzeniu polichromii w parafial-
nym kościele zakopiańskim. Przynależał do Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego, 
pod pseudonimem  Michała z Sosnowca. W 1939 roku jako ochotnik brał udział w kampanii 
wrześniowej. W latach 1942–43 pracował nad polichromią w kościele w Koziegłowach 
koło Częstochowy. Po zakończeniu wojny związał się ze śląski środowiskiem artystycznym, 
jednak nie porzucił ukochanego Zakopanego. Bo to właśnie zakopiańskie krajobrazy Stańko 
najbardziej pokochał i z wielkim zamiłowaniem przelewał tę fascynację na swoje obrazy, 
ukazując masywy tatrzańskich gór w różnych porach roku. 
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80
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 1980 
Milanówek k. Warszawy)

Zimą

olej, płótno, 59,5 × 90,5 cm 
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI 

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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81
Tadeusz Stasiak 
(1891–1944)

Dworek Stasiaków w Bochni

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Tad (…)Stasiak

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, syn Marii Anteckiej i artysty Ludwika Stasiaka. Wzorem ojca próbował swoich umiejętności 
w rzemiośle malarskim. Zapisał się na kartach bocheńskiego środowiska kulturalnego tworząc 
utrzymane w konwencji malarstwa realistycznego obrazy, przedstawiające widoki posiadłości 
w rodzinnej miejscowości.
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82
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Uliczka we Francji, 1933 r.

olej, sklejka, 56 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: 1933 Borysowski

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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84
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków Chałupy)

Dolina Strążyska, 1924 r.

olej, tektura, 18 × 13 cm 
sygn. p. d.: J.Wojnarski 
na odwrocie tytuł i data powstania pracy oraz pieczątki 
rodziny artysty 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 600 zł

83
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 
Kraków Chałupy)

Biały Dunajec, 
1926 r. 

olej, tektura, 13 × 18 cm
na odwrocie tytuł i data 
powstania pracy oraz 
pieczątki rodziny artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 
2 400 zł
estymacja: 
3 000 – 3 500 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cyn-
ka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy 
w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. W la-
tach 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”. 
Wojnarski 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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85
Leszek Piasecki 
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Polowanie

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

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

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



110 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

86
Maria Giżbert-Studnicka 
(1868 Niwki koło Tarnowa – 1955 
Kraków)

Martwa natura z jabłkami

olej, tektura, 28 × 34 cm 
sygn. l. d.: Giżbert

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

 
Artystka pierwsze kroki malarskie stawiała na Kursach dla Kobiet im. A. Baraniec-
kiego organizowanych w Krakowie. Gruntowne wykształcenie w zakresie sztuk 
plastycznych uzyskała decydując się na studia w paryskiej Académie Colarossi, 
zaś w zakresie teorii i myśli o sztuce uczęszczając na wykłady z historii sztuki 
w Sorbonie. Malarka wiele podróżowała, zwiedzając kraje takie, jak Włochy i Belgia. 
Po powrocie do Polski zamieszkała w Krakowie, gdzie związała się z TPSP wystawiając po raz pierwszy 
w 1901 r. swoją pracę zatytułowaną „Smutek”. Lata 1914–1925 to okres lwowski w życiu 
artystki obfitujący w liczne wystawy za pośrednictwem tamtejszego oddziału TPSP. Giż-
bert-Studnicka malowała przed wszystkim pejzaże i martwe natury kwiatowe utrzymane 
w impresjonistycznej manierze. Nie stroniła także od symbolicznych scen figuralnych i sztuki 
dekoracyjnej.
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87
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Siedząca 

olej, tektura, 40 × 30 cm 
sygn. p. d.: JMenkes

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać. 
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88
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z bukietem 
żółtych róż

olej, tektura, 36 × 100 cm
sygn. p. d.: a.karpiński 

Wystawiany:
Salon Odrzuconych, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie, 15 kwietnia – 22 maja 
2016

Reprodukowany:
Salon Odrzuconych, katalog wystawy, 
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
15 kwietnia – 22 maja 2016,  
il. 1, str. 62

cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 32 000 – 35 000 zł

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

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. I to ma dla mnie podwójne znaczenie, gdyż studjum kwiatów pomaga 
mi bardzo w portrecie kobiecym. Nie zapominajmy bowiem, czem jest portret wykwintnej 
damy. Obok naturalnego wdzięku czy urody, ileż wymaga sztuki, pielęgnacji, kaprysów 
i nastrojów mody natura kobieca. 

Cyt. za M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875-1961,  
Sandomierz – Stalowa Wola 2003 [kat.], s. 28
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89
Stanisław Fabijański 
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Bukiet polnych kwiatów, 1913 r.

olej, płyta, 87 × 56 cm
sygn. i dat. u dołu: Stanisław Fabijański 
Kraków 1913

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 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 monachij-
skiej akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism. 
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90
Bella Natanson 
(I połowa XX w.)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 68,5 × 56 cm 
sygn. p. d.: (zatarta) 
na odwrocie pieczątka wytwórni 
płótna Robertson oraz nalepki na krośnie 
z adresem: 65 Redelitte(?) Rd./London 
S.W.(…)

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Malarka żydowskiego pochodzenia. Była członkiem zarządu Żydowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie wystawiała w latach 1935–36. W 1937 
odbyła się jej indywidulana wystawa w Salonie Czesława Garlińskiego w Warszawie. Po 
wojnie wyjechała za granicę. Obecnie jej obrazy znajdują się w kolekcjach publicznych 
m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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91
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret Krystyny Kubaszewskiej, 
1944 r.

olej, płótno, 82 × 65 cm 
sygn. l. d.: Ebiche 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Kubaszewskich.
Kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Portret młodej damy  powstał w Krakowie w 1944 roku i przedstawia Krystynę Kubaszewską, 
wówczas osiemnastoletnią. Ukrywając się podczas okupacji hitlerowskiej w Krakowie, Eibisch 
uzyskiwał pomoc materialną od jednego z wielbicieli swego malarstwa, kolekcjonera Karola 
Zolicha, która umożliwiała mu kontynuację pracy twórczej. Rodzina Kubaszewskich przyjaźniła 
się ze sławnym kolekcjonerem i stąd też Eibisch znał młodą Krystynę, która po długich 
namowach i wobec sprzeciwu rodziny, zgodziła się pozować do obrazu. Praca nad portretem 
odbywała się w domu Zolichów, a kostiumu portretowanej użyczyła gospodyni domu. Powstał 
wówczas żywy w wyrazie portret, odznaczający się szlachetnym kunsztem malarskim. 
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92
Stanisław Gałek 
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Morskie Oko, 1928 r.

olej, tektura, 34,5 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: ST. GAŁEK/1928

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował 
także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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93
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Motyw śródziemnomorski, 1929 r.

olej, tektura, 38,5 62,5 cm 
w świetle ramy 
sygn. i dat. w p. d.: B. RYCHTER- 
-JANOWSKA. 1929

Prezentowany obraz poprzedził rysunek 
Cmentarz w Castelmola z 1914 roku 
(fotografia w archiwum Muzeum Narodo-
wego w Krakowie).

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

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

Podróże były drugą, po malarstwie, wielką pasją artystki. Częste wyjazdy 
do Włoch, które były ulubionym miejscem jej artystycznych peregrynacji, 
oraz podróże do Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Azji Mniejszej czy Afryki 
Północnej owocowały nastrojowymi pejzażami, stanowiącymi największą 
część artystycznego dorobku artystki. (Bogdan Podgórski, W poszukiwaniu 
piękna – Bronisława Rychter Janowska 1868–1953, Kraków 2015, s. 8)



118 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

94
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Gryf w Porcie, 1961 r.

olej, płyta, 65 × 40 cm
na odwrocie autorska naklejka z tytułem 
pracy i datą powstania oraz dedykacja 
naklejona: „Ob. kmdr por. Kazimierzowi 
KUPIDŁOWSKIEMU/z okazji XVIII 
rocznicy powstania Ludowego Wojska 
Polskiego/za całoroczną pracę/ZASTĘPCA 
DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ 
DO SPRAW POLITYCZNYCH kmdr 
mgr G. GRZENIA-ROMANOWSKI, Gdynia 
dnia 12. X. 1961 r.

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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95
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Gdynia, 1964 r.

olej, płótno, 81 × 108 w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Gdynia 1964/Suchanek

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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96
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia 
Gdańsk)

Gdańsk, 1972 r.

olej, płyta, 61,5 × 52 cm
sygn. p.d.: H. Baranowski/Gdańsk
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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97
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad brzegiem

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. l. d.: Mokwa

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

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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99
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Urodzinowe kwiaty

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis z dedykacją autorską: 
auguri per il tuo compleano/Ebiche

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

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybit-
niejszych kolorystów polskiego malarstwa lat 
trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia 
artystyczne odbył w latach 1912–20 w kra-
kowskiej 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 warszawskiej ASP. 
Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa 
(1946) i Fundacji Solomona R. Guggenheima 
w Nowym Jorku (1960).

98
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 
Warszawa)

Pejzaż z Kalabrii

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebi-
che/KABIESKA/T.B.CA-
LABRIA

cena wywoławcza: 
4 800 zł
estymacja: 
7 000 – 9 000 zł
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100
Nathalie Kraemer
(Paryż 1891 – 1943 Oświęcim)

Portret kobiety

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. p. d.: N. Kraemer

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 32 000 – 38 000 zł

Pochodziła z polskiej rodziny żydowskiej. Już od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie 
sztuką, a także i poezją. W 1926 roku została laureatką nagrody literackiej za publikację 
„Głosy Powstania”. Jednak to właśnie malarstwo stanowiło główne zainteresowanie artystki. 
Swoje prace prezentowała na wystawach w Paryżu, m.in. na Salonie Niezależnych. W swoich 
obrazach głównie się gała po motyw postaci ludzkich, których sylwetki syntetyzowała. 
Kompozycje budowała płasko kładzioną szeroką plamą barwną. Najwięcej obrazów artystka 
namalowała w latach 1936-1938. Po wybuchu wojny, Kraemer pozostając w ukryciu, nadal 
tworzyła. W 1943 roku została aresztowana i wywieziona do obozu w Auschwitz.
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Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Leżąca

olej, płótno, 65,5 × 89 cm
sygn. l. d.: Z.Przebindowski

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował 
w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji 
i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął 
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz 
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem 
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże. 
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy 
Przebindowskiego znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, 
Warszawie, Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.
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Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Akt, 1977 r.

olej, płótno, 116 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: Eugeniusz Geppert 
1977
opisany na odwrocie Akt 1977 CENA 
61000

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 19 000 – 23 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 20. 
przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym 
(w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po powrocie 
do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie. 
Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, 
gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl 
malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni, 
błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret kobiety

olej, papier, 41 × 29 cm
niesygnowany
na odwrocie czerwona pieczęć: 
Nacht Samborski Bratanica Artura 
Nachta-Samborskiego – Aniela 
Nacht-Łempicka potwierdza na 
odwrocie swoim podpisem i pieczęcią 
autentyczność obrazu

Wystawiany:
Artur Nacht-Samborski [wystawa 
monograficzna], Muzeum Narodowe 
w Warszawie, wrzesień – październik 
1977 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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



127AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

104
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Autoportret, przed 1957 r.

olej, płótno, 40,5 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes
na odwrocie: To Tirca/Menkes/May 1957

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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105
Juliusz Joniak
(ur. 1925 rok)

Roussillon, 2014 r.

olej, płótno, 76 × 90 cm
sygn. i dat. p. d.: Joniak 14
opisany na odwrocie: Juliusz Joniak/” 
Roussillon VI `14”/79x90/2014.

Wystawiany:
Juliusz Joniak: malarstwo 2011–2015: 
wystawa w Pałacu Sztuki Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
kwiecień/maj 2015, str. 55

Reprodukowany:
Juliusz Joniak: malarstwo 2011–2015: 
wystawa w Pałacu Sztuki Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
kwiecień/maj 2015, Kraków 2015, 
str. 55.

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Kwiaty w szklanej kuli

olej na płótnie, 86 × 76 cm
sygn. p. d.: Xancenbach

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 29 000 – 35 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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107
Leszek Dutka
(1921 Jaworzno – 2014 Kraków)

Martwa natura, 1956 r.

olej, tektura, 57 × 71,5 cm 
w świetle oprawy
na odwrocie opisany: LESZEK DUTKA/
„MARTWA NATURA”/1956

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 23 000 zł

Malarz, rzeźbiarz i ceramik. Pierwsze lekcje z rysunku i malarstwa pobierał u Janiny 
Jaskólskiej, zaś studia artystyczne podjął w 1945 r. krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie kształcił się pod okiem Wacława Taranczewskiego i Zbigniewa Pronaszko. Jednak 
największy wpływ na ukształtowanie osobowości twórczej artysty miała profesor Hanna 
Rudzka-Cybisowa, z którą utrzymywał przyjacielskie stosunki jeszcze długo po zakończeniu 
swojej edukacji i której imienia założył fundację. Od 1955 r. wystawiał swoje prace na 
zbiorowych wystawach malarstwa, jednak pierwsza indywidualna ekspozycja jego prac 
poświęcona była ceramice, którą żywiej zainteresował się w 1960 r. Dutka był inicjatorem 
powołania Klubu Malarzy ZPAP Okręgu Krakowskiego, którego przez długi czas był prezesem. 
Artysta był wielokrotnie nagradzany z czego do najważniejszych nobilitacji należy zaliczyć 
srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznany w 2006 r. w dziedzinie sztuk 
plastycznych.
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108
Witold Pałka
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

Artysta z modelką

olej, płótno, 49 × 39 cm
sygn. p. d.: Pałka W.

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 23 000 zł

Studiował w Krakowie w ASP, na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli: Eugeniusz 
Eibisch, Jerzy Fedkowicz oraz Wacław Taranczewski. Dyplom obronił w 1953 roku. W latach 
1965–67 przynależał do Grupy Arkat. Figuralne kompozycje artysty to energetyczne, budowa-
ne żywo pulsującą barwą, przedstawiające sceny w kawiarniach, na bankietach, koncertach, 
pokazach mody czy atelier artystów. Bohaterami tych przedstawień są grupy dystyngowanie 
ubranych postaci. Obok tych barwnych scen artysta malował już w stonowanej kolorystyce 
sceny z kopalń. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis. Obrazy artysty znajdują 
się w zbiorach polskich muzeów, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w warszawskiej 
Zachęcie, a także w wielu prywatnych zbiorach zarówno polskich jak i zagranicznych.
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109
Zygmunt Kotlarczyk
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Osty, 1992 r.

olej, dykta, 56 × 75 cm
sygn. i dat. l. d.: ZKotlarczyk 92.,
opis. na odwrocie: ZYGMUNT KOTLAR-
CZYK/”OSTY”/OLEJ-56x75–1992./TORUŃ

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

Artysta studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
W 1951 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego. Był wykładowcą 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kotlarczyk uprawiał malarstwo, grafikę i grafikę 
użytkową.
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Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret Rabina, 1972 r.

olej, płótno, 117 × 61 cm
sygn. i dat. l. d.: LACHUR 1972
na odwrocie opisany: NO 27/MACIEJ 
LACHUR/PORTRET RABINA/117 X 61/
CM/OLEJ/PŁÓTNO

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

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Ogród niebieski, 1973 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygn. dat. p. d.: H.PŁÓCIENNIK 1973

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Jeden z najznamienitszych polskich grafików. Artysta nie odbył żadnych artystycznych 
studiów; jest samoukiem. W pierwszej fazie swojej twórczości, głównie zajmował się 
mniejszymi formami graficznymi oraz exlibrisami. Poza grafiką zajmuje się także rysunkiem 
oraz malarstwem. Częstym motywem w jego pracach jest sylwetka nagiej kobiety, ukazana 
w erotycznej pozie. Swoje prace wystawiał w Hiszpanii, Francji, Belgii, Meksyku, Kanadzie, 
stanach Zjednoczonych. W Polsce jego prace można podziwiać w m.in. zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz jego rodzinnej Łodzi. Jest laureatem 
wielu nagród i wyróżnień.
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112
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot City, 2016 r.

olej, płótno, 50 × 30 cm
sygn. p. d.: T. Sętowski
na odwrocie autorski napis: „Don Kichot 
City”/olej na płótnie, 50 × 30 cm, Tomek 
Sętowski 2016

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

W 1991 roku ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Jest artystą wszechstronnym; 
pracuje w technice oleju, gwaszu, grafiki, a także i w rzeźbie. Jego twórczość to niczym pełna 
magicznej aury kraina, do której artysta wprowadza każdego widza. Swoje prace Sętowski 
pokazywał na wielu wystawach, zarówno polskich jak i zagranicznych – wszędzie cieszyły 
się one bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem.
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Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Woltyżerka na sreberku, 1998 r.

olej, płótno, 200 X 130
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 98.

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Studia artystyczne ukończył w 1977 roku dyplomem w pracowni prof. K. Ostrowskiego na 
PWSSP w Gdańsku. Jego prace można było obejrzeć na ponad stu wystawach indywidu-
alnych na całym świecie. Twórczość tego artysty na stałe zagościła w kolekcjach muzeów 
w Warszawie, Gdańsku, Dreźnie i Moskwie oraz w wielu zbiorach prywatnych. Ceniony 
za szczere, niewykalkulowane emocje, które przekazuje przez swoje dzieła oraz swobodne 
stosowanie różnorodnych technik artystycznych.
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114
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Martwa natura pionowa 
z pięcioma pochodniami, 1972 r.

olej, płótno, 160 × 135 cm
sygn i dat. z przodu pośrodku(na 
namalowanym drążku i kartce):1972/
KBereźnicki/Sopot//Martwa natura/
pionowa/z pięcioma/pochodniami

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.
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Jacek Sroka
(ur. 1957 Kraków)

Dziury w pamięci, 2011 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm
sygn. i dat. p. g.: SROKA 2011
na odwrocie opisany: JACEK 21K55/
SROKA 2011
oraz na krośnie DZIURY W PAMIĘCI

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

Malarz, grafik, rysownik. Wykształcenie artystyczne zdobył na Wydziale Grafiki krakowskiej 
ASP, uzyskawszy dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu Mieczysława Wejmana, rzemiosła 
malarskiego uczył się natomiast pod okiem Jana Świderskiego. W 1988 r. artysta został 
nagrodzony Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu. Twórczość Sroki reprezentuje nurt 
ekspresyjnego malarstwa figuratywnego, łączącego elementy groteski, satyry i humoru. 
Plama barwna i kontur stanowią kluczowe środki formalne, którymi artysta buduje swoje 
artystyczne wizje.
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż, 2008 r.

olej, płótno, 110 × 110 cm
sygn. p. d.: Dominik
na odwrocie opisany: DOMINIK 2008/OL. 
PŁ. 110 × 110/PEJZAŻ

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 60 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, twórca tkanin artystycznych i ceramiki, czołowy przedstawiciel 
współczesnego koloryzmu. Studia artystyczne ukończył na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, dyplomem w 1953 roku w pracowni Jana Cybisa. Do 1990 roku wykładał 
na macierzystej uczelni, w której w 1988 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Po 
studiach tworzył głównie w technikach graficznych. Pod koniec lat 50-tych zwrócił się ku 
malarstwu. W początkowej fazie swojej twórczości Dominik skupiał się na przedstawieniach 
figuratywnych, a następnie zwrócił się ku abstrakcji. Artysta wykreował niepowtarzalny 
język malarski. Swoje kompozycje inspirowane światem natury, budował wielobarwnymi, 
kontrastowymi plamami o nieregularnych, często owalnych kształtach. Jego prace znajdują 
się w zbiorach polskich i światowych muzeów (m.in. w Nowym Jorku, Caracas, Wiedniu 
i Amsterdamie) oraz w wielu kolekcjach prywatnych.
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Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Abstrakcja

olej, płótno, 80 × 100 cm

Pochodzenie:
Spuścizna po artyście.

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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Jerzy Tchórzewski
(1928 Siedlce -1999 Warszawa)

Mocne światła, 1982 r.

akryl, olej, płótno, 41 × 27,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Tchórzewski 82
na odwrocie autorski opis: J.Tchórzewski 
82/”MOCNE ŚWIATŁA”/akryl-olej

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz, grafik, poeta. W czasie II wojny światowej służył w szeregach Armii Krajowej. 
Po wojnie, w 1946 roku rozpoczął studia malarstwa w ASP w Krakowie, które ukończył 
w 1951 roku. Był uczniem kolejno Zygmunta Radnickiego, później Zbigniewa Pronaszki. 
Związany z Grupą Krakowską. Tchórzewski debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie w 1948 roku. Sukcesem zakończyła się wystawa w warszawskim Arsenale, na 
której artysta zdobył nagrodę. Od 1954 roku rozpoczął prace pedagogiczną w warszawskiej 
ASP. W 1959 roku Tchórzewski przystąpił do ruchu artystycznego Phases. Jego artystyczna 
twórczość początkowo obracała się w figuratywnej sferze. Wtedy to artysta inspirował się 
światem fantastycznym, bliskim surrealizmowi, tworząc nierzeczywiste pejzaże z postaciami 
i potworami. Następnie zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, ukazując momenty 
kataklizmów, takich jak erupcje wulkaniczne, pożary, które budował dynamicznymi formami 
o nasyconej, kontrastowej palecie barw. W latach 70-tych artysta chętnie zwracał się ku 
motywom religijnym. Tchórzewski jest laureatem niezależnej Nagrody im. Jana Cybisa 
z 1986 roku.
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119
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Tren XVIII, 1984 r.

olej, akryl, płótno, 60 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: Jan Dobkowski 84 oraz 
opisany p. d.: „TREN XVIII”
opisany na odwrocie: Jan Dobkowski/
„TREN XVIII” 1984/olej akryl 60 cm x 80

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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120
Dwurnik Edward
(ur. 1943 Radzymin)

Olsztyn, 2016 r.

akryl, płótno, 73 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: 2016/E. DWURNIK
oraz opisany na odwrocie: 2016/E. 
DWURNIK/„OLSZTYN”/NR: IX – 2097 
-/– 5759

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 
r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych Podróże 
autostopem – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978, 
Sportowcy, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w Drodze na Wschód (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. Portret (od lat 70-tych), Robotnicy (lata 80-te), Niech żyje wojna! 
(1991–1993), Niebieskie miasta (od 1993), Diagonalne (od 1996), Wyliczanka (od 
1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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121
Jonasz Stern 
(1904 Kałuszu k. Stanisławowa – 
1988 Zakopane)

Formy natury, 1978 r.

collage, technika mieszana, płótno, 
21,5 × 56 cm
opisany, sygnowany i datowany na 
odwrocie: Stern 1978 Formy natury 
oraz dedykacja: KOCHANEJ MARYSI 
KĘDZIORKÓWNEJ – OD RODZICÓW 
I ARYTSTY |na pamiątkę z okazji 
7.7.1980 – 22.7.1980 Kraków, 4 lipca 
1980

Wystawiany i reprodukowany:
Stulecie Sterna, Państwowa Galeria Sztuki 
Sopot, 2005 r.; katalog, reprod. str. 55
Jonasz Stern (1904–1988). Powrót do 
Lwowa. Krajobraz milczenia, Muzeum 
Narodowe im. Andreja Szeptyckiego, 
Lwów, 22.07.-17.08.2008, wyd. Pań-
stwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot 
2008, s. 63.

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej. 
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122
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Figura, 1998 r.

asamblaż, technika własna, 
wym. 50 × 35 × 6 cm
sygn. i dat. p. d.: Szajna 98

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

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 
20 wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był przetrzymywany w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerie z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym 
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągniecia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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123
Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Układ 3X0

tempera, płyta, 100 × 60 cm
na odwrocie nalepka z opisem pracy

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 19 000 zł

Malarz, rysownik, scenograf. Absolwent PWSSP w Łodzi. Dyplom obronił w 1951 roku 
w pracowni Wł. Strzemińskiego. W latach 1948–1949 kształcił się także w pracowni F. Legera 
we Francji. Między 1951 a 1978 wykładał na macierzystej uczelni, a od 1963 roku był 
prorektorem i dziekanem PWSSP. Członek grupy St-53 oraz uczestnik Ogólnopolskiej Wystawy 
Młodej Plastyki „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi w warszawskim Arsenale (1955) oraz 
II Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1957). Jego prace nawiązują do „Powidoków” 
tworzonych przez Wł. Strzemińskiego oraz dekoracyjnej sztuki Matisse’a i Legera. Malował 
głownie abstrakcje geometryczne, z czasem ewoluujące w kierunku sztuki strukturalnej – 
bazującej na różnorodnych materiałach i technikach.
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124
Lech Kunka
(1920 Pabianice – 1978 Łódź)

Polska kompozycja, 1960 r.

technika mieszana, olej, płótno, drewno, 
110 × 130 cm
na odwrocie opisany: 1968/KOMPOZYCJA/
TECHNIKA MIESZ./FORMAT 130X110/
LECH/KUNKA/ŁÓDŹ 34/BUCZKA oraz na-
lepka wystawowa Związku Polskich Artystów 
Plastyków, Zarząd Oddziału Bielsko-Biała 
z Ogólnopolskiej Wystawy – Jesień Bielska 
wraz z opisem pracy

Wystawiany:
VII Ogólnopolska Wystawa Malarstwa 
„Bielska Jesień 1969”, Związek Polskich 
Artystów Plastyków Oddział Bielsko-Biała, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach, 
Państwowe Muzeum w Bielsku-Białej.

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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125
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kompozycja szara, 1991 r.

tusz, akwarela, papier, 68 × 48,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat.: JTarasin 91

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

Malarz i grafik. Studiował na wydziale malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również 
na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 
roku. Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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126
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

12.IX.2012

akryl, węgiel, płótno, 100 × 81 cm
sygn. i opisany na odwrocie na krośnie: 
S.Fijałkowski 75/2012 12 IX 2012

cena wywoławcza: 82 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stano-
wisko profesora Fijałkowski objął w 1983 r. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale 
w Wenecji. W 1977 roku wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila 
Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał 
również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano 
(1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, 
między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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127
Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1975 r.

olej, technika własna, płyta, 61 × 60 cm
sygn. i opisany na odwrocie: JAN 
ZIEMSKI/1975 r.
oraz nalepka wystawowa z Biura Wystaw 
Artystycznych w Lublinie z opisem pracy

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 32 000 – 35 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowanej 
wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), którą tworzyli m. 
in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają 
surrealistyczne prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci 
(Mona Lisa, Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku 
form bardziej abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, 
które znalazły odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Zamieszczona w ofercie 
aukcyjnej praca – Permutacje, 1973 – jest przykładem zwrotu zainteresowań Ziemskiego 
w obszar bliski op-artowi, w której przy pomocy wygiętych listewek tworzył kompozycje 
mające na celu uzyskanie złudzeń optycznych.
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128
Władysław Hasior
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Izydor

asamblaż, technika mieszana,  
wymiary ok. 74 × 62 × 36 cm

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

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 
artystycznego ugrupowania Phases. Hasior na artystycznej arenie międzynarodowej zasły-
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.





154 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

129
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Sylwety i cienie 

kompozycja dwuelementowa tzw. bramka 
(wymiary ok. 200 × 143 cm)
oraz postać (wym. ok. 165 × 60 × 5 cm)
technika mieszana, kolaż, płyta
na odwrocie nalepka z Biennale Sztuki 
w Wenecji z 1990 r.

Wystawiana: 
XLIV Międzynarodowe Biennale Sztuki
w Wenecji, 1990 r.
Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia
1991– 92
Circulo de Bellas Artes, Madryt 1993
Europa-Europa, Bonn 1994
Düsseldorf, Bochum, Warszawa 1995 r.
Opole, Weimar-Buchenwald, Kalisz 1996 r.
TEART wystawa oraz happening Drabina
do nieba, Muzeum Narodowe, Warszawa
– Sankt Petersburg 2001 r.
Czy ktoś to słyszy, Weimar-Buchenwald,
2005 r.
Czy ktoś to słyszy, Berlin, 2007 r.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 
20 wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był przetrzymywany w obozach 
koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: 
w latach 1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerie z teatrem, awangardowe działania 
plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim Teatrem Współczesnym 
czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w war-
szawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale 
w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces 
odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje 
osiągniecia był wielokrotnie nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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130
Adam Smolana
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Afrodyta, lata 1975-1980/2016 r.

brąz patynowany, wys. ok. 38 cm 
na cokole monogram wiązany (wycisk): 
AS
Pierwszy odlew z trzech.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

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

Studiował u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa Starzyńskiego we lwowskim Instytucie Sztuk 
Pięknych; dyplom obronił na ASP w Warszawie. Od 1946 r. pracował w Sopockiej Szkole 
Sztuk Plastycznych, a potem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Był dziekanem Wydziału Rzeźby, profesorem nadzwyczajnym i wreszcie prorektorem tejże 
uczelni. Wykładał też na uniwersytecie w Damaszku; współzakładał Związek Artystów 
Rzeźbiarzy. Tworzył w drewnie, kamieniu i metalu. Inspirował się antykiem; jego prace 
zawierały pierwiastki symboliczne oraz naturalistyczne. Zajmował się tematyką erotyczną, 
a także pejzażami górskimi czy Bliskim Wschodem. Projektował pomniki; pracował przy 
odbudowie Gdańska. Wystawiał indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych: 
w Syrii, Egipcie, Kuwejcie, Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.
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Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, wysokość 37 cm, 
wys. z cokołem: 48,5 cm
sygn. u dołu: MITORAJ
na odwrocie oznaczenie: 
B 545/1000 H.C

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

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





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 nego-
cjacje 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 pocho-
dzenia, 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 wytwo-

rzone 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 zwycięz-
cę. 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 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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.



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami 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 możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. 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 telefonicz-
nych, 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 au-
kcji, 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 przedstawio-
ną 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 wyzna-
czonego 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 odpo-
wiedzialności 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 obcią-
żony 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 umożli-
wiające 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 określo-
nych 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.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA 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 dopuszcze-

nia 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 po-
twierdzający 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 licy-
tacji”, 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 przy-
padku 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 do-
starczone 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 odpo-
wiedzialność 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 au-
kcjonera, 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 dodatko-

we 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 Master-
Card, 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 kupują-
cego. 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 zaakcep-
towaniem 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 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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.



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 klien-
tów 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 Aukcyj ny. 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 dopuszczo-
nym 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 odpowiedzial-
ności 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 zmia-

nami 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, prze-
bieg 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 wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 13 sierpnia 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



Galeria w Krakowie prowadzi
skup, sprzedaż, wycenę i konsultacje

w zakresie dawnej biżuterii

tel. 12 429 12 17  •  e-mail: krakow@sda.pl  •  www.sda.pl



Michał Saturnin Kamiński
bez tytułu, z cyklu Neon
olej, płótno, 100 × 120 cm

4 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 13 SIERPNIA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



20 SIERPNIA (SOBOTA) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA DESIGNU

Butle Alicja, proj. Zbigniew Horbowy, 1971 r.,  
Huta Szkła Sudety w Szczytnej Śląskiej



19 SIERPNIA – 10 WRZEŚNIA 2016

 
WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

SOPOCKI DOM AUKCYJNY /  GALERIA MODERN

UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUGUSTE 
RODIN 

RZEŹBA I GRAFIKA

Katalog prac dostępny na stronie: www.sda.pl



61 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 17 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016 • GODZ. 17.00
KRAKÓW • SOPOCKI DOM AUKCYJNY • RYNEK GŁÓWNY 43, 31-017 KRAKÓW

TEL.: (12) 429 12 17, 739 403 463 • E-MAIL: MLODASZTUKA.KRAKOW@SDA.PL

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 3 WRZEŚNIA

młodasztuka

Arkadiusz Wesołowski, Czwórka, 2013 r.

olej, płótno, 100 × 130 cm, sygn. p. d.



22 WRZEŚNIA (CZWARTEK) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (13)



24 WRZEŚNIA (SOBOTA) 2016
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
Kazimierz Sichulski (1879–1942) Chłopiec z kwitnącym oleandrem
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