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1
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Martwa natura

akwarela, pastel, tektura, 88 × 60 cm
sygn. l. d.: Sichulski

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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2
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów – 1938 Kraków)

Portret damy

pastel, papier, 100 × 70 cm
sygn. p. śr.: T. Axentowicz

Na odwrocie nalepka z wystawy pośmiert-
nej artysty w krakowskim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w 1939 r. 
(numer katalogowy 175)

Opisywany:
Teodor Axentowicz [Katalog wystawy po-
śmiertnej w TPSP], Kraków, poz. nr 175

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 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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3
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Kobieta w kimonie, 1908 r. 

pastel, papier, 71 × 43,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: JFałat/1908

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

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 1869–71 studiował w krakowskiej SSP, 
a następnie w akademii monachijskiej w pracowni A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie 
dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał 
regularnie od 1874 w krakowskim TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał w warszawskich 
salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. 
w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych 
ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże zimowe, szczególnie te przedstawiające 
zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go 
do najwybitniejszych artystów polskich.
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4
Zbigniew Pronaszko 
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Portret Stefani Szyszko-Bohusz, 
około 1920 r.

olej, płótno, 121 × 86 cm
sygn. p. d.: Z. Pronaszko oraz dedykacja 
w l. d.: Sławusi/od Matki 

Sportretowana Stefania Szyszko-Bohusz 
(z domu Łaska), prowadziła niezwykle 
ożywioną działalność charytatywną. Wie-
lokrotnie organizowała bale dobroczynne 
w ówczesnym Krakowie. Na obrazie 
została przedstawiona w efektownej sukni, 
w której zapewne wystąpiła podczas 
jednego z balów w około 1920 roku. 
Obraz namalował Zbigniew Pronaszko, 
zaprzyjaźniony z mężem, Adolfem 
Szyszko-Bohuszem. Swój portret Stefania 
ofiarowała swojej jedynej ukochanej 
córce – Sławie.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 110 000 – 140 000 zł

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. W 1906 roku 
rozpoczął studnia malarskie na kijowskim wydziale SSP. Jeszcze w tym samym roku prze-
niósł się do krakowskiego ASP, gdzie uczył się pod kierunkiem Teodora Axentowicza oraz 
Jacka Malczewskiego. W czasie studiów podróżował do Paryża, Monachium, Wiednia oraz 
Włoch. W 1917 roku wraz z bratem Andrzejem oraz Tytusem Czyżewskim założył grupę 
artystyczną Ekspresjonistów Polskich, która dwa lata później zmieniła nazwę na Formistów. 
Jego twórczość związana była z takimi kierunkami malarskimi jak koloryzm oraz formizm. 
Artysta wielokrotnie wystawił swoje prace na wystawach krajowych oraz zagranicznych. 
Od 1945 roku objął stanowisko profesora w ASP w Krakowie, natomiast cztery lata później 
w latach 1949–50 był jej rektorem. Pronaszko współpracował z wieloma polskimi teatrami, 
między innymi w latach 1919–20 był scenografem w teatrze Reduta w Warszawie oraz 
także w warszawskim teatrze im. Bogusławskiego w latach 1925–26.
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5
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret młodzieńca

olej, płótno, 86 × 70 cm
sygn. p. d.: JMalczewski.

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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



9AUKCJA DZIEŁ SZTUKI  | 4 MAJA 2014

6
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Tchnienie, ok. 1903–1905

olej, deska, 65 × 81 cm
sygn. l. d.: JMalczewski  
(częściowo zatarta)

obraz posiada ekspertyzę  
Adama Konopackiego

Obraz pochodzi z dojrzałego, symbolicz-
nego okresu artysty. Tak o jego twórczości 
pisał Tadeusz Dobrowolski: Na polskich 
drogach widział skrzydlate anioły, którym 
towarzyszyły wiejskie pacholęta i... gęsi. 
Obok chłopskich dzieci kroczyły fauny, 

nimfy i chimery. (...) Artyście i porwanym 
przez jego nieokiełznaną wyobraźnię 
widzom wydają się one na tle polskiego 
krajobrazu naturalne jak stodoły i studnie, 
zagajniki i dróżki czy rosochate wierzby. 
Owe chimery, fauny, trytony były nieodzow-
nymi elementami artystycznej wypowiedzi 
Jacka Malczewskiego. Zapożyczone 
z mitologii współistniały z rzeczywistością 
tworząc jej nowy wymiar. Chimery czy 
właśnie owe uskrzydlone muzy zniewalają-
ce swym zmysłowym pięknem, ucieleśniały 
materialny wymiar sztuki.

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł
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7
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Manicure, 1921 r.

olej, tektura, 67 × 90,5 cm
sygn. i dat. l. g.: a.karpiński 1921,  
l. d.: „MANICURE”

Reprodukowany:
Światowid, 1927, nr 2, str. 10-11 jako 
Studyum aktowe

cena wywoławcza: 130 000 zł 
estymacja: 160 000 – 170 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. W swoich pracach 
potrafił uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę 
kobiecej tajemniczości. 
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8
Roman Kramsztyk 
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Akt

olej, płótno, 91 × 71 cm

Wystawiany i reprodukowany:
Roman Kramsztyk 1885-1942, 
[red.] Renaty Piątkowskiej, Żydowski 
Instytut Historyczny oraz Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa, 1997, 
poz. 194, il. s. 214

cena wywoławcza: 130 000 zł 
estymacja: 170 000 – 190 000 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.
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9
Stanisław Żarnecki  
(Izydor Goldfinger) 
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Portret mężczyzny, 1906 r.

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

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

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera 
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W trakcie studiów zmienił 
nazwisko z powodów wyznaniowych - przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego 
chrzestnym był ówczesny rektor akademii - Julian Fałat. W latach 1914–15 mieszkał 
i pracował we Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku austriackim gdzie portretował wiele 
osobistości wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię. 
W 1921 r. wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie malował wiele 
portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie 
zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie wiele 
portretów krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym obserwatorem 
co uczyniło go genialnym portrecistą.
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10
Czesław Wasilewski
(Ignacy Zygmuntowicz)
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Krakowskie Przedmieście w Warszawie
olej, płótno, 45 × 70 cm
sygn. l. d.: F.Zygmuntowicz

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 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. 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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11
Władysław Karol Szerner 
(1870 Szebenice –1936 tamże)

Kozacy

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: Władysław Szerner iun.

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Syn malarza Władysława Szernera (1836–1915). W 1888 roku rozpoczął studia malarskie 
w Akademii w Monachium, pod kierunkiem J.C. Hertericha, G. Hackla oraz W. Dieza. 
W tym samym czasie studiował agronomię na Politechnice monachijskiej. Artysta w swojej 
twórczości głównie przedstawiał sceny rodzajowe, z częstym wykorzystaniem motywu konia. 
Malował również repliki obrazów swojego ojca. Dla rozróżnienia swoich obrazów od dzieł 
ojca, Szerner dodawał zwrot „iun” lub „jun”. Swoje prace wystawiał w TPSP w Krakowie 
i Lwowie. Od 1894 roku również i w TZSP w Warszawie.
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12
Józef Brandt 
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Hetman Stefan Czarnecki na 
koniu

olej, tektura, 55 × 45 cm
sygn. p. d.: JB

Na odwrocie przyklejone orzeczenie prof. 
dr. Feliksa Kopery, dyrektora Muzeum 
Narodowego w Krakowie, potwierdzające-
go autorstwo Józefa Brandta. 
Orzeczenie (maszynopis) opatrzony podpi-
sem profesora i jego stemplami imiennymi 
z 19 grudnia 1944 roku.

Obraz posiada również ekspertyzę Adama 
Konopackiego.

cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 250 000 – 280 000 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 Chocimiem” 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. Swoją twórczość prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał też 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 1873 r., 
Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony Bawarskiej 
w 1892 r. W 1875 r. został 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 na świecie.
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13
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Starość i młodość, 1923 r.

olej, płyta, 71 × 94 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/ 1923

cena wywoławcza: 75 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 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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14
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na drodze

olej, płótno, 91 × 140 cm
sygn. p. d.: M.G. Wywiórski

cena wywoławcza: 48 000 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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16
Jerzy Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Głowa konia

węgiel, papier, 26 × 36 cm w świetle 
passe-partout
sygn. centr. dół: JPotrzebowski

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 400 zł

15
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice

akwarela, papier, 21,5 × 29 cm

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

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

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. 
Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także i sceny batalistyczne i rodzajowe. 
Inspiracji dostarczyły mu dzieła polskiej literatury takie jak Trylogia Henryka Sienkiewicza, a także i poezji. W jego pracach częstym motywem 
były konie, które pojawiały się w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy „Zachęta”. 
Jego prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych odbyła się wielka monograficzna wystawa prac artysty. 
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17
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Potyczka, 1935 r. 

olej, sklejka, 30 × 39,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak /1935

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 19 000 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. 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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18
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Sanie zimą

akwarela, płyta, 15,5 × 31,5 cm 
sygn. l. d.: A.Setkowicz
na odwrocie pieczęć z Magazynu 
Przyborów Malarskich R. Aleksandrowicza 
w Krakowie (ul. Basztowa 11).

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

Pejzażysta i akwarelista. W latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. 
Axentowicza oraz Jana Matejki. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych 
oraz kart pocztowych. Popularność zdobył malując sceny rodzajowe z życia polskiej wsi. 
Często na swych płótnach uwieczniał urokliwe scenki kuligów, konnych zaprzęgów, ludowych 
obyczajów. W jego twórczości można spotkać także przedstawienia leśnych pejzaży.
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19
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Napad wilków, 1951 r. 

olej, tektura, 59 × 78 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1951

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 19 000 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. 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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20
Feliks Kazimierz Wygrzywalski 
(1903 Rzym – 1966)

Naprawa dywanu

olej, płótno, 48 × 67,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: F.K.Wygrzywalski

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

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



23AUKCJA DZIEŁ SZTUKI  | 4 MAJA 2014

21
Wojciech 
Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Pędzący arab, 1936 r. 

olej, tektura, 43 × 54,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1936

Ulubiona przez Kossaków tematyka z ko-
niem jako głównym bohaterem obrazu 
otrzymała orientalną oprawę. Było to 
zgodne z modą na Lewant, która istniała 
w polskim malarstwie od XIX w. (np. 
liczne wersje „Farysa” Juliusza Kossaka, 
panorama „Bitwa pod piramidami” 
Wojciecha Kossaka i zespołu i jej rozmaite 
fragmenty, motywy arabskie w twórczości 
T.Ajdukiewicza, St.Chlebowskiego, 
W.Pawliszczaka, A.Styki. Malowany obraz 
malowany prima vista, bez wstępnego 
szkicu, zadziwia lekkością i ekspresją 
rysunku (...).

Fragment ekspertyzy A. Konopackiego

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 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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22
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Kaczeńce na łące

olej, tektura, 23,5 × 33 cm
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 11 000 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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23
Emil Krcha 
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Ule w ogrodzie

olej, deska, 30 × 38 cm
sygn. p. d.: Krcha

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1919–25 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego i I. Pieńkowskiego. W roku 1925 oraz, ponownie, 
w  1927 wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z założycieli grupy 
„Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–33. Od roku 1922 należał do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę pedagogiczną. 
Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów indywidualnych 
w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, 
martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych tonacjach. Upraszczał 
formę, różnicował fakturę. Stosował technikę olejną oraz  akwarelę.
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24
Wilhelm Stumpf 
(1873 Weimar – 1926 Oberstaufen)

Zimowe popołudnie, 1923 r.

olej, płótno, 68 × 88 cm
sygn. i dat. p. d.: WILHELM/
STUMPF.1923.
na blejtramie napis: „Winternachmittag” 
oraz WILHELM STUMPF OBERSTAUFEN/
ALLGÄU. 

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

Od 1896 roku kształcił się w akademii monachijskiej pod kierunkiem G. von Hackla, 
K. Rauppa i H. Zügla. W latach 1898–99 wraz z Paulem Klee studiował malarstwo 
w Burghausen. W latach 1900–1922 wystawiał swoje obrazy w słynnym monachijskim 
Glaspalast. W 1903 r. wziął udział w Wielkiej Wystawie Sztuki w Dreźnie, zaś w 1904 r. 
i 1906 r. w wystawach Kunstvereinu w Bremie. Podczas wystawy w Lipsku w 1922 r. 
zdobył Srebrny Medal. W okresie pierwszej wojny światowej był korespondentem wojennym. 
Stumpf był znakomitym pejzażystą, grafikiem i ilustratorem. Tworzył pejzaże, martwe natury 
i portrety. Malował z niezwykłą subtelnością barwną, z łatwością zestawiając intensywne 
i kontrastowe barwy. Wśród jego pejzaży szczególnie zachwycają widoki gór o odległej 
perspektywie i przestrzeni.
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25
Otto Pippel 
(1878 Łódź – 1960 Monachium)

Pejzaż z Wiesental 
w Szwarzwaldzie

olej, płótno, 78 × 68 cm
sygn. p. d.: OTTO PIPPEL.

na krośnie autorska naklejka oraz napis 
na odwrocie płótna: Otto Pippel./”
Das WIESENTAL IM/Schwarzwald”

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 – 26 000 zł

Malarz i grafik niemiecki, pochodzący z Łodzi. Studia artystyczne rozpoczął w 1896 roku 
w Strasburgu w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej. Studia niestety musiał przerwać – został 
powołany do służby do wojsk rosyjskich. Studia kontynuował w Karlsruhe w pracowniach 
F. Fehr’a i J.H. Bergmann’a w 1905 oraz w 1907 roku w drezdeńskiej Akademii pod 
kierunkiem G. Kuehl’a. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał w Monachium, skąd 
często odbywał liczne podróże, m.in. do Włoch, Francji i Rosji. Artysta znany był przede 
wszystkim z doskonałych przedstawień pejzaży, a do jego ulubionych motywów należały 
malownicze okolice Schwarzwaldu. W swej twórczości malował także i portrety oraz sceny 
rodzajowe. Obrazy artysty należą do zbiorów wielu niemieckich muzeów, m.in. w Monachium, 
Lipsku, Moguncji i Bonn.
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26
Edward Matuszczak 
(1906 Tymbark – 1965 Paryż)

Przed kościołem, 1933 r. 

olej, płótno, 118 × 138 cm
sygn. i dat. l. d.: Matuszczak / 1933 

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Malarstwa uczył się pod kierunkiem Władysława Jarockiego, Fryderyka Pautscha i Wojciecha 
Weissa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1934 roku udał się do Paryża, gdzie 
kontynuował swoje malarskie studia w pracowni Józefa Pankiewicza. Po ukończeniu studiów 
zamieszkał na stałe we Francji. Przynależał do grupy Realité Nouvelle. W początkowej fazie 
swej twórczości artysta chętnie sięgał po motywy polskich pejzaży oraz scen rodzajowych. 
Następnie, jego malarstwo zaczęło zwracać się ku nurtom abstrakcyjnym. Przebywając poza 
granicami Polski, Matuszczak wielokrotnie nadsyłał swoje prace na organizowane tu wystawy. 
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27
Władysław Jarocki 
(1879 Podhajczyki na Ukrainie –  
1965 Kraków)

Góral przy saniach, 1933 r. 
olej, płótno, 150 × 130 cm
sygn. i dat. p. d.: Wład Jarocki 1933

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył 
liczne podróże, m. in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był 
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne. 
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28
Stanisław Górski 
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret górala

pastel, papier, 48 × 66,5 cm 
w świetle oprawy   
sygn. p. d.: St.Górski

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 w pracowni Józefa Pankiewicza. W okresie 
1916–17 naukę kontynuował w pracowni Teodora Axentowicza, którego wpływy widać 
w twórczości Górskiego. Artysta swoje prace głównie tworzył w technice pastelu. Jego obrazy 
to przede wszystkim pełne swoistego uroku studia portretowe mieszkańców Podhala, w ich 
ludowych strojach. Równie często sięgał po motywy podhalańskich pejzaży. Swoje prace 
wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie, w Krakowie i Poznaniu. Niestety, niemalże cały 
dorobek artystyczny Górskiego spłonął czasie II wojny światowej. 
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29
Antoni Kozakiewicz 
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Góralskie zaloty, 1916 r. 

olej, płótno, 76 × 60 cm
sygn. i dat. p. g.: A. Kozakiewicz 1916

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Początkowo uczył się u Maksymiliana Cerchy, następnie naukę kontynuował w Krakowie 
w SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w akade-
mii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. Następnie wyjechał do Monachium, 
gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. 
Artysta najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach 
historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. 
Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo 
popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.
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30
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Odpoczynek podczas orki

pastel, płyta, 70 × 104 cm
sygn. p. d.(sygnatura częściowo zatarta)
na odwrocie fragment nalepki z wystawy 
w TPSP we Lwowie (?)

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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31
Włodzimierz Tetmajer 
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

W polu, ok. 1910 r. 

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

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 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 Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889–1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko 
i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą czerwienią i bielą. 
Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko 
artystyczne przełomu wieków.
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32
Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Teka Tańce polskie, 1929 r.

rotograwiura, papier, 39,5 × 29,5 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. u dołu na płycie:  
1927 Z. STRYJEŃSKA

Teka kompletna zawiera 11 wielobarw-
nych rotograwjur. Słowo wstępne Artura 
Schroedera. Przekłady nutowe zestawił 
Zdzisław Jachimecki. Okładzina wg 
rysunku B.Krzyżanowskiej. Druk i nakład 
Drukarni Narodowej w Krakowie.

Pierwowzór cyklu tańców Stryjeńska 
namalowała podczas swojego pobytu 
w Zakopanem w 1927 roku.

Opisywane i reprodukowane:
Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog 
wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków 
2008, s. 371-372, VI.I.I.24

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

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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33
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Martwa natura

akwarela, papier, 76 × 55 cm 
sygn. p. d.: W. Skoczylas

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

Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował 
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP 
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP – 
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się 
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej 
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom scen folklorystycznym, najczęściej 
związanych z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając 
w swoich pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych 
z życiem na wsi. 
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34
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Białe róże

olej, tektura, 35,5 × 50 cm
sygn. l. d.: a.karpiński.

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 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. Malarz „odkrył” martwe natury w latach 
20-tych. Wspominając je w późniejszym czasie: „Kwiaty i wnętrza zacząłem malować dla 
siebie, okazało się jednak, że te obrazy się bardzo podobają i to mnie w niejednej chwili 
materjalnie poratowało”. I rzeczywiście, artysta poprzez wieloletnie studia nad naturą 
kwiatów osiągnął w tej dziedzinie mistrzostwo techniczne oraz niesamowitą popularność 
wśród publiczności. Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość 
ich łodyg, delikatność płatków i niemal ich woń – tak pisał współczesny artyście krytyk 
sztuki Schroeder w 1928 roku. Artysta miał wyjątkowy stosunek do malowania kwiatów, jak 
wspominał: gdy nadejdzie wiosna co parę dni kupuję pęki, bez których nie mogę się wprost 
obejść. One dla mnie są szkołą kolorytu. To ich subtelnym tonacjom zawdzięczam bardzo 
wiele. Nikt nie uwierzy, ile subtelnych odcieni i półtonów mieści się w jednym kwiecie róży. 
Na pozór tego się nie widzi. Dopiero gdy zacznie się malować, spostrzega się jak wielką 
jest skala tonów i półtonów, które składają się na bogatsza szatę tego królewskiego kwiatu”.
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35
Stanisław Czajkowski 
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż, ok. 1931 r. 

olej, tektura, 24 × 32 cm
na odwrocie napis: Porwanie-szkic/
ok.1931 St.Cz/inw.193

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 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 był członkiem Towarzy-
stwa „SZTUKA”. Od 1950 roku był profesorem warszawskiej ASP; przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Malował pejzaże oraz sceny z życia małych miasteczek. Umiejętnie 
operował plamą barwną, uzyskując harmonijne zestawienia kolorystyczne. Tworzył niezwykle 
syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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36
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwitnąca róża, 1898 r.

olej, deska, 23,5 × 34 cm  
w świetle oprawy
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

na odwrocie owalny stempel: ZE 
ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA/ 
DOM ARTYSTY z faksymile monogramu 
wiązanego WW i oraz numer 000419 
(z dopisaną 4).

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

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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37
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziecko

olej, sklejka, 19,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 19 000 – 20 000 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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38
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Portret ojca 

akwarela, papier, 45 × 35 cm

u dołu dedykacja: Jacek Malczewski – 
rysował Rafał Malczewski/ Magdalenie 
Kolsendzie – aby zawsze wierna była/ 
prawdziwej sztuce/ Krzysztof Malczewski 
1996 

Pochodzenie:
Kolekcja Krzysztofa Malczewskiego, 
wnuka Jacka.

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

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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39
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na plaży w Nicei, 1925 r. 

akwarela, papier, 38 × 27,5 cm 
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

na odwrocie owalny stempel: ZE 
ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA/ 
DOM ARTYSTY z faksymile monogramu 
wiązanego WW i oraz numer 001480 
oraz napis (ołówkiem) Riwiera 1925 

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

40
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Odpoczynek w ogrodzie, 1925 r. 

akwarela, tusz, papier, 27,5 × 37,5 cm 
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

na odwrocie owalny stempel: ZE 
ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA/ 
DOM ARTYSTY z faksymile monogramu 
wiązanego WW i oraz numer 001450 
oraz napis (ołówkiem) Nice „…”(nieczy-
telny) 1925

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarstwo studiował w SSP w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1907 roku rozpoczął 
w krakowskiej ASP, gdzie 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. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy różnych transformacji. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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41
Jerzy Fedkowicz 
(1891 Stefanówka/Podole – 
1959 Kraków)

Martwa natura z kwiatami 
i talerzem

olej, sklejka, 56 × 67 cm
sygn. p. g.: FEDKOWICZ

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w latach 1910–13 w pracowniach I. Bolszakowa i K. Juona 
w Moskwie, studiując równolegle prawo. W latach 1915–21 kształcił się w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Weissa. W 1918 r. zaczął prowadzić Wol-
ną Szkołę Malarstwa i Rysunków Ludwiki Mehofferowej w Krakowie, którą kierował do 
1931 roku. W 1921 r. współpracował jako ilustrator z tygodnikiem „Maski”. W latach 
1921–23 kontynuował studia malarskie w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego. 
Był członkiem ugrupowań o kolorystycznej orientacji, Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg” 
(od 1926 r.) i „Zwornika” (od 1933 r.). Uczestniczył w wielu ogólnopolskich wystawach 
i prezentacjach sztuki polskiej za granicą organizowanych przez Towarzystwo Szerzenia 
Sztuki Polskiej wśród Obcych. Po wojnie rozpoczął działalność w Związku Polskich Artystów 
Plastyków. W 1945 r. został mianowany profesorem krakowskiej ASP; pełnił też funkcję 
dziekana Wydziału Malarstwa i prorektora macierzystej uczelni. W latach 30. twórczość 
Fedkowicza wpisała się w nurt polskiego koloryzmu zainicjowany przez kapistów. W jego 
malarstwie barwy nabrały głębi i mocy, były dynamicznie nakładane na płótno. Kształty 
artysta obrysowywał czarnym konturem. Wprowadził zróżnicowane, bogate efekty fakturowe. 
Gamę kolorystyczną jego obrazów zdominowały ciepłe brązy, subtelne błękity, szarości 
i zielenie. Stonowaną kolorystykę ożywiały akcenty oranżów, różów i czerwieni. Od lat 40. 
kluczowym motywem w repertuarze tematycznym Fedkowicza była martwa natura, niemal 
zawsze zawierająca kwiaty.
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43
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 1976 Warszawa) 

Konni, 1969 r. 

Ilustracja do „Marysieńki Sobieskiej” 
Tadeusza Boya Żeleńskiego
flamaster, tusz, papier, 29,5 × 42 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

42
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Damy dworu, 1969 r. 

Ilustracja do „Marysieńki Sobieskiej” 
Tadeusza Boya Żeleńskiego
tusz, papier, 29,5 × 36 cm

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

W 1927 roku rozpoczął naukę w krakowskiej ASP w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie pod kierunkiem Kowarskiego i Pękalskiego. Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się także żeglarstwem. 
Poznał w tym czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę. Razem ze swoim stryjecznym bratem Markiem Żuławskim i Hanną 
Jasieńską, wystawiał prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na studia do paryskiej filii ASP, 
gdzie studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę Jasieńską. W 1938 roku powrócili razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, 
gdzie Jacek pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym. Na początku II Wojny Światowej wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie 
okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu 
pierwszą Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. 
Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku 
został mianowany na głównego projektanta malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego 
kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny 
malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu 
na emeryturę przeniósł się do Warszawy, gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni. 
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44
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Don Kichote

olej, tektura, 27 × 33 cm
sygn. l. d.: Borysowski

na odwrocie szkic wiatraka ołówkiem

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 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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46
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Karczma w Niedźwiedzy, 1921 r.

olej, tektura, 18 × 24 cm
niesygnowany
na odwrocie tytuł i data powstania oraz 
pieczątki rodziny artysty

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

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

45
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Dolina Strążyska, 1924 r.

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

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na 
jego twórczość. W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 
był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły 
Jana Stanisławskiego.
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47
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Mostek

olej, płótno, 61 × 93 cm
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 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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48
Paul Köster 
(1855 Brema – 1946) 

Sztorm u wybrzeża

olej, płótno, 44 × 62 cm
sygn. l. d.: Paul Köster

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

Syn malarza Georga Köstera, który był jego pierwszym nauczycielem. Studiował u F. Bartha 
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1884 r. osiadł w Düsseldorfie, 
gdzie tworzył i wystawiał. Malował przede wszystkim obrazy marynistyczne, ukazując chętnie 
morze podczas sztormu, a także wiejskie pejzaże z rwącymi potokami.



49AUKCJA DZIEŁ SZTUKI  | 4 MAJA 2014

49
Walther Reichel 
(1 poł. 20 w.)

Żaglowiec, 1910 r.

olej, płótno, 69 × 106 cm
sygn. i dat. l. d.: Walther Reichel 1910

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 32 000 zł

Zasłynął jako znakomity malarz marynistyczny. Monumentalne żaglowce płynące pośród 
wzburzonej toni morskiej są charakterystycznym motywem w twórczości Reichela. Z niezwykłą 
biegłością potrafił oddać nawet najdrobniejsze szczegóły i jednocześnie uchwycić właściwy 
nastrój przedstawienia.  
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50
Aert Anthonisz, przypisywany 
(1580 Antwerpia – 1620 tamże)

Statek na wzburzonym morzu

olej, deska parkietowana, 
47,8 × 65,6 cm
niesygnowany

Obraz posiada opinię Hanny Benesz. 

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

„(…) Obraz należy do wczesnego okresu malarstwa marynistycznego, w którym wyraźnie 
widoczny jest wpływ sztuki „ojca” marynistyki – Hendricka Grooma. Kompozycja wykazuje 
bliskie związki z malarstwem Aert Antoniusz’a, którego do niedawna zwano Aertem van 
Antum, artysty pochodzenia flamandzkiego, urodzonego w Antwerpii w 1580 roku. Malarz ten 
od lat dziecięcych przebywał już w Amsterdamie i tam też pozostał aż do swojej przedwczesnej 
śmierci w 1620 roku. Porównanie omawianego dzieła z sygnowanymi obrazami Aerta 
Antonisz’a w Muzeum Narodowym w Warszawie (nr inw. M.Ob. 1742) i w Rijksmuseum 
w Amsterdamie (nr inw. A 1367 i A 1446) daje pewne podstawy do przypisania go temu 
artyście. (…) Walory artystyczne omawianego dzieła są bardzo wysokie, a stan zachowania 
tego, liczącego wszak blisko 400 lat obrazu (…) jest bardzo dobry”.

fragment ekspertyzy p. Hanny Benesz
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51
John Warkup Swift 
(1815 Hull – 1869 New Castle)

Sztorm, 1848 r.

olej, płótno, 55 × 68 cm 
sygn. i dat. l. d.: JWSwift/1848

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

Malarz pochodzenia brytyjskiego. Mieszkał w Newcastle, gdzie tworzył do śmierci. Sławę 
przyniosły mu marynistyczne przedstawienia jego autorstwa. W sposób mistrzowski potrafił 
przedstawić nieobliczalne piękno żywiołu jakim jest morze. Malował również nastrojowe 
pejzaże, spowite w romantycznej aurze. Jego obrazy można podziwiać przede wszystkim 
brytyjskich galeriach, np. Shipley Gallery w Gateshead. 
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52
Malarz nieokreślony
(19 w.)

Przy blasku świecy

olej, płótno, 78 × 64 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
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53
Malarz nieokreślony
(2 poł. 18 w.)

Wenus z Amorem

olej, płótno, 92,5 × 72 cm

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł
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54
Malarz nieokreślony
(18/19 w.)

Mężczyzna ze strzelbą

olej, płótno, 79 × 64 cm
sygn. l. d.: nieczytelny 

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł
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55
Johannes Rüger 
(1868 Wiedeń – 1907 Drezno)

W karczmie

olej, deska, 41 × 53 cm 
sygn. l. d.: JH. (wiązane) Rüger/München

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł

Malarz kompozycji wielofiguralnych oraz portretów. Tematy jego obrazów to głównie sceny 
rodzajowe we wnętrzach.  Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla mistrzowsko wydoby-
wając niuanse barwne i świetlne. W sposób niezwykle malarski  wydobywał  najważniejsze 
elementy kompozycji.
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56
Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Portret córki Krystyny, ok. 1920 r. 

olej, płyta, 98 × 68 cm (owal)
na odwrocie napis: Stwierdzam iż portret 
ten jest/Pracą mego ojca Wincentego 
Wodzinowskiego/Przedstawia moją 
starszą siostrę/Krystynę malowany 
około 1920/Wincentyna Wodzinowska 
Stopkowa Kraków 15 paźdz. 1975

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 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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Artysta pochodzący z północnej Rumunii. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
nachium, w pracowni Ludwiga von Löfftz. Był portrecistą. W swych pracach, często 
przepełnionych intymną atmosferą, głównie ukazywał sylwetki kobiet. 

57
Franz Ondrušek 
(1861 Bisrita/Rumunia – 1932 tamże)

List

olej, płótno, 63 × 47 cm
sygn. p. d.: FONDRÜŠEK oraz data 
nieczytelna

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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58
Jozef Israëls 
(1824 Groningen – 1911 Scheveningen)

Przy kołowrotku

pastel, papier, 48,5 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Josef.Israels 

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

Malarz i grafik holenderskiego pochodzenia, przedstawiciel szkoły haskiej. Uczęszczał do 
amsterdamskiej Akademii, w której nauki rysunku pobierał u Jana Adama Krusemana. 
Następnie pojechał do Paryża, gdzie pracował w pracowni Françoisa-Édouarda Picot’a. 
Następnie powrócił do Amsterdamu, gdzie przebywał do 1870 roku, po czym przeniósł się już 
na stałe do Hagi. Twórczość artysty często jest porównywana do malarstwa Jeana – Françoisa 
Millet’a. Israëls malował sceny rodzajowe, głównie przedstawiające życie codzienne rodzin 
holenderskich rybaków. Do jego twórczości należą również realistyczne ujęcia portretowe. 
Swoje prace wystawiał na Salonie w Paryżu od 1855 roku. Był ojcem malarza Isaaca Israëls’a. 
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59
Francois Verheyden 
(1806 Leuven – 1889 Bruksela)

Dwie dziewczynki, 1862 r.

olej, płótno dublowane, 60,5 × 51 cm
sygn. i dat. p. d.: F.Verheyden/1862.
na odwrocie nalepka z salonu dzieł sztuki 
(?) P.J.Dumont, Place de la Crue 22 
Bruxelles

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

Studiował w Paryżu u J. Langlois’a oraz J.L. Davida, a następnie zamieszkał w Amsterdamie. 
W 1845 roku w Brukseli został wyróżniony złotym medalem za obraz „Dwie dziewczynki 
w czasie burzy”. Współpracował z londyńskim tygodnikiem „Vanity Fair”, gdzie pracował 
jako karykaturzysta pod pseudonimem VER. Malował portrety oraz sceny rodzajowe. Z nie-
zwykłym realizmem ukazywał sceny z życia wieśniaków – przy zagrodzie, w skromnych 
chałupach, czy niejako „podpatrzonych” przez artystę na wiejskiej dróżce. Artysta posługiwał 
się charakterystyczną manierą ukazującą modela patrzącego wprost na widza, co potęguje 
wrażenie bezpośredniego kontaktu i uchwycenia chwili. Jego obrazy malowane z wyjątkową 
subtelnością i drobiazgowością zdradzają wielką wirtuozerią malarską artysty. Prace malarza 
znajdują się m.in. w Muzeum Instytutu Brooklyńskiego w Nowym Jorku, w Brukseli, Sheffield, 
Liege, Nicei czy rodzinnego Leuven. 
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60
Franciszek Krudowski 
(1860 Kraków – 1945 tamże) 

Głowa starca

rysunek ołówkiem, podrysowany białą 
kredką, papier, 23,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: FK 

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

61
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Krakowianka, 1935 r. 

węgiel, papier, 50 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: JWojnarski/935
na odwrocie pieczątki syna artysty 
Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Studiował w latach 1875–80 w Wiedniu, w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Karla Wurzingera i Christiana Griepenkerla. 
Studia kontynuował w Rzymie, w latach 1880–93. W końcu, w 1900 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie osiadł się na stałe. Artysta 
w swej twórczości skupiał się przede wszystkim na motywach religijnych i mitologicznych. Inspiracje czerpał z malarstwa włoskich artystów. 
Prace Krudowskiego były bardzo często wystawiane zarówno w kraju jak i za granicą. Wiele prac znajduje się w zbiorach, m.in. Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na jego 
twórczość. W latach 1904–05 odbył podróż artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 był profesorem 
krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując się w pejzażu, 
a także techniki graficzne. Brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo 
liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny wpływ szkoły Jana Stanisławskiego.
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62
Anna Bilińska-Bohdanowicz 
(1857 Złotopole – 1893 Warszawa)

Szkice paryskie, 1883/1884

ołówek, papier, 17 × 24,7 cm
sygn. i dat. p.d.: Anna Bilińska/Paris 
1884 oraz l.d.: Paryż 18.VI.1883. Jardin 
des plantes

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

W latach 1869–71 pobierała pierwsze lekcje rysunku u Michała Elwira Andriolliego. Następnie, 
w ok. 1875 roku rozpoczęła studia muzyczne, które przerwała po dwóch latach. W 1877 roku 
podjęła studia u Wojciecha Gersona. W 1882 roku wiele podróżowała, odwiedzając m. in.: 
Włochy, Monachium, Wiedeń, oraz Paryż, z którym związała się na 10 kolejnych lat. 
Studiowała w Académie Julian w pracowniach Rodolphe’a Juliana, Tony’ego Robert-Fleury 
i Oliviera Mersona. W latach 1885–87 prowadziła jedną z pracowni tej akademii. Już wtedy 
nazwisko artystki coraz częściej pojawiało się na artystycznej arenie międzynarodowej, a jej 
prace wielokrotnie zdobywały wiele nagród oraz wyróżnień. W 1889 roku artystka zdobyła 
Srebrny Medal na Wystawie Światowej w Paryżu, za Autoportret. Artystka tworzyła w duchu 
realizmu. Jej prace odznaczały się niezwykłą precyzją rysunku i dbałością o przedstawienie 
detali. Głównie malowała portrety. W 1892 roku malarka poślubiła lekarza Antoniego 
Bohdanowicza i z nim powróciła do kraju. W Warszawie planowała otworzyć własną szkołę 
malarstwa dla kobiet, wzorowaną na paryskich Akademiach. Niestety, Bilińska zmarła na 
chorobę serca. Jej prace należą do zbiorów muzealnych, m.in. w: Krakowie, Warszawie. 
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63
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Na prerii, 1938 r.

olej, płyta, 51 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1938

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 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. 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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64
Konrad Egersdöerfer
(1868 Norymberga – przed 1914 Ries)

Odpoczynek, 1930 r. 

olej, sklejka, 16 × 21 cm
sygn. i dat. l. d.: Konr. Egersdöerfer/30.

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

Malarz i ilustrator pochodzenia niemieckiego. Studiował w Akademii Monachijskiej pod 
kierunkiem Heinricha Friedricha von Diez’a. Brał udział w wojnie francusko-pruskiej 
w 1870 roku. Był ilustratorem, książek, reklam, oraz magazynów niemieckich. W swoich 
rysunkach przedstawiał sceny rodzajowe rozgrywające się w miastach, wsiach. Również 
często wykorzystywał motywy z wojny angielsko-burskiej. Członek Związku Ilustratorów 
Niemieckich. Swoje prace wystawiał w Monachium w 1907, 1911 roku.
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65
Jan Grubiński 
(1874 Warszawa – 1945 Rabka Zdrój)

Chata przy drodze

olej, płótno, 70,5 × 115,5 cm 
sygn. l. d.: JGrubiński

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

W latach 1896–97 studiował w SSP w Krakowie w pracowni J. Malczewskiego. Naukę 
kontynuował w Paryżu u R. Collina. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Na-
leżał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i tam wystawiał swoje prace. Tematem jego 
obrazów, wykonywanych techniką olejną, były głównie wiejskie pejzaże, często zimowe. 
Charakterystyczne są też dla artysty przedstawienia lasów, chętnie malowanych od lat 30. 
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66
Stanisław Masłowski 
(1853 Włodawa – 1926 Warszawa)

Pejzaż z rozlewiskiem, 1924 r. 

akwarela papier, 63,5 × 66,5 cm,
sygn. i dat. p. d.: STANISŁAW MASŁOW-
SKI.WOLA.1924.
na odwrocie pozostałości nalepki 
wystawowej 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Nauki malarstwa pobierał w latach 1871–75 w Warszawskiej Klasie Rysunkowej u Woj-
ciecha Gersona oraz Aleksandra Kamieńskiego. Po ukończeniu studiów na stałe zamieszkał 
w Warszawie. Co roku odbywał malarskie podróże, między innymi na Ukrainę, której plenery 
oraz folklor stały się inspiracją do powstania wielu prac artysty, ukazujących sceny rodzajowe 
z Kozakami. W 1886 roku, dzięki sprzedaży pracy przedstawiającej Taniec Kozaków, artysta 
mógł udać się do Monachium. Po 1900 roku wielokrotnie wyjeżdżał do Włoch oraz do 
Paryża, w 1912 odwiedził Sycylię i Tunis. Poza licznymi zagranicznymi podróżami, artysta 
równie często brał udział w plenerach w kraju. Artysta brał czynny udział w warszawskim 
życiu artystycznym – był członkiem m.in. TZSP, TAP Sztuka. Przynależał również do Société 
Nationale des Beaux Arts w Paryżu. Masłowski pracował w technice oleju, ale jego największą 
cześć artystycznego dorobku stanowią akwarele. Głównie skupiał się na przedstawieniach 
scen rodzajowych, umiejscowionych w wiejskich klimatach, malował również portrety. 
Największą sławę przyniosły mu przedstawienia pejzaży. Jego prace często pojawiały się 
na wystawach TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Lwowie, Londynie, Berlinie, Wiedniu. 
Artysta miał również indywidulane wystawy.
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67
Ludwig Dill 
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płyta, 46,5 × 62 cm
sygn. u dołu: L.DILL

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Początkowo studiował na Politechnice w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem K. von Piloty’ego. W kręgu jego zainteresowań szybko znalazły się odkrycia 
malarstwa plenerowego barbizończyków i innych francuskich malarzy. W 1875 r. odwiedził 
Szwajcarię, a w 1878 r. pojechał do Wenecji, gdzie zaprzyjaźnił się z malarzem G. Schön-
leberem. W 1893 r. został przewodniczącym ugrupowania artystów „Secesja Monachijska”, 
co zmusiło go do przeprowadzki do pobliskiego Dachau, gdzie związał się z A. Hölzerem 
i A. Langhammerem. Wspólnie założyli grupę „Die Dauchauer”, która w 1898 r. osiągnęła 
duży sukces podczas wystawy w berlińskiej Galerii Narodowej. W roku następnym Dill 
przeprowadził się do Karlsruhe, gdzie powołano go na stanowisko profesora malarstwa 
na tamtejszej akademii. W pierwszym okresie twórczości artysta malował szczegółowe 
przedstawienia wybrzeży, rybaków, okrętów i ludzi morza, zaobserwowane w czasie pobytu 
nad Morzem Północnym oraz w Wenecji. Poszukiwał też motywów malarskich na rybackiej 
wyspie Chioggia. Powstało tam wiele realistycznych obrazów o bogatej kolorystyce. Po 
osiedleniu się w Dachau w 1896 r. nastąpił przełom w jego twórczości. Zachwycony dyskretną 
urodą okolicy, zmienił paletę kolorów poprzez odrzucenie barwności z okresu weneckiego. 
Tętniące życiem, przeludnione miasta południa zostają zastąpione samotnością i ciszą 
bagnisto-torfowych okolic Dachau. Po latach jego zainteresowania tematyką marynistyczną 
odnowiły się i chociaż nigdy nie powrócił do malowania bagien, pozostał wierny brunatno-
-zielonej palecie barw ukochanych torfowisk.
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68
Henryk Nostitz-Jackowski 
(1880 Jabłowo k. Starogardu Gd. –  
1948 Poznań)

Pejzaż bretoński z rybakami, 
przed 1940 r.

olej, płótno, 65 × 81,5 cm 
sygn. p. d.: H. Jackowski
na krośnie nalepka wystawowa 
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie z 1939 roku z tytułem pracy

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

W latach 1905–08 studiował na monachijskiej politechnice na wydziale chemii. W 1906 roku 
rozpoczął naukę malarstwa w monachijskiej ASP, pod kierunkiem Wilhelma Debschitza oraz 
Ludwiga Löfftza. Naukę malarstwa kontynuował w Paryżu w latach 1908–12. Prowadził 
aktywne życie artystyczne. Był założycielem Koła Artystów Wielkopolskich. Przynależał do 
poznańskiej Rady Artystycznej oraz krakowskiej Grupy Dziesięciu. W 1934 roku z Marianem 
Mokwą, Franciszkiem Szwochem oraz Kazimierzem Janochem stworzył Miejską Galerię 
Obrazów w Gdyni. W swej twórczości zajmował się malarstwem olejnym, ściennym oraz 
witrażownictwem. Jest autorem m. in. polichromii w rezydencji biskupów w Pelplinie. Witraże 
jego autorstwa można podziwiać w Złotej Kaplicy w poznańskiej katedrze, inowrocławskim 
kościele św. Mikołaja, czy w kościele św. Wojciecha w Poznaniu. 
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69
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Spacerkiem nad morzem 

olej, płótno, 100 × 81 cm 
sygn. l. d.: H. Baranowski
na odwrocie napis: SPACERKIEM/
NAD MORZEM/81 × 100/ Nr.3 / olej 
H.BARANOWSKI

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 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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70
Abraham Neumann 
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Kąpiące się, 1912 r.

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

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się Szkole Rysunkowej u W. Gersona, 
a jednocześnie pracował malując portrety na podstawie fotografii. Naukę kontynuował 
w latach 1897–1902 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża; tam swoje umiejętności 
doskonalił w pracowni J. P. Lorrainsa w Académie Julian. Podczas pobytu we Francji zwiedził 
Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem i Nowym 
Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 roku do Stanów 
Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925–27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk i Rzemiosł 
„Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, 
od 1936 r. był członkiem ZPAP. Zginął w 1942 roku, rozstrzelany podczas likwidacji getta 
krakowskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły 
pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, 
a także krajobrazy polskich gór i rozsłonecznione wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach 
uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty; malarz syntetyzuje kolejne plany, wydzielając 
je miękkim obrysem. Migotliwe światło wzmaga nastrój przedstawienia. Poza pejzażem 
malował martwe natury oraz portrety.
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71
Bencion (Benn) Rabinowicz 
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 81 × 54,5 cm
sygn. p. d.: Benn

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

Malarstwa i rysunku uczył się już od 12 roku życia w białostockiej pracowni Mikołaja 
Dadyjasa. W 1929 roku otrzymawszy stypendium, wyjechał do Paryża, gdzie już pozostał 
na stałe. Kształcił się w pracowni Fernanda Légera. Uczestniczył w paryskich wystawach. 
Związany z École de Paris. W swojej twórczości malował przedstawienia kobiet oraz martwych 
natur, czasem też sięgał po motywy krajobrazów. Jego prace pokazywano na wystawach 
w Paryżu, Lyonie, Białymstoku.
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72
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 39 × 33 cm 
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 11 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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73
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Martwa natura

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

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 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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74
Włodzimierz Terlikowski 
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Róże, 1929 r.

olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: Terlikowski 1929 

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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75
Leopold Gottlieb 
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Rudowłosa

akwarela, kredki, piórko, tusz, papier, 
35 × 26 cm 
sygn. dołu: l. gottlieb

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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76
Szemaria (Seweryn) Szrajer 
(1889–1947)

Akt

olej, płótno, 51 × 61,5 cm
sygn. u dołu: Sw. Szrajer

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Artysta żydowskiego pochodzenia. Po1929 roku wyjechał do Paryża, gdzie zaprzyjaźnił się 
z malarzami tworzącymi w tzw. École de Paris. Malował pejzaże, martwe natury i portrety. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, stosując zrównoważona złamana kolorystykę. 
Prezentowany widok pochodzi z okresu paryskiego, gdzie najprawdopodobniej pozostał do 
wybuchu II wojny światowej. 
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77
Czesław Rzepiński 
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Portret kobiety

olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. l. g.: Rzepiński

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan Kowar-
skiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do grupy 
„Zwornik”. Po wojnie został profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem. 
Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył kompozycje budowane 
mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste 
efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował 
się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury 
i portrety.
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78
Maurycy Mędrzycki  
(Maurice Mendjizki) 
(1890 Łódź – 1951 Paul de Vance)

Dziewczynka z lalką

olej, płyta, 61 × 45,5 cm
sygn. p. d.: Mendjizky

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

Uczeń J. Katzenbogena w Łodzi. Od 1908 r. mieszkał w Paryżu, skąd często przyjeżdżał 
do kraju. W 1921 r. brał udział w Wystawie Sztuki Żydowskiej w Łodzi oraz w wystawie 
artystów żydowskich w Warszawie. W tym samym roku uczestniczył w pokazie sztuki polskiej 
w Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Od 1939 r. mieszkał w Stanach 
Zjednoczonych. Malował pejzaże i portrety. Jego twórczość związana jest z postimpresjo-
nistycznym nurtem École de Paris. 
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79
Tadeusz Dobrowolski 
(1899 Nowy Sącz – 1948 Kraków)

Martwa natura z butelką, 1941 r.
gwasz, papier, 47,5 × 63 cm 
w świetle oprawy 
sygn. i dat. p. d.: Tadeusz Dobrowolski 
941 

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

W latach 1917–1922 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, a także w tam-
tejszej ASP. Naukę kontynuował w kilku krajach Europy, m.in. w Austrii, Francji i Włoszech. 
W latach 1927–1939 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, gromadząc 
kolekcję malarstwa polskiego. W 1954 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego sztuki 
nowoczesnej UJ. W latach 1949–1954 był dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Jest autorem wielu publikacji dotyczących sztuki polskiej, m.in. trzytomowej monografii 
Polskie malarstwo nowoczesne. Znane przykłady jego twórczości malarskiej pochodzą 
z okresu młodzieńczego, głównie z lat 20-tych, i przedstawiają pejzaże. W okresie wojennym 
wykonywał również portrety.
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80
Stanisław Chlebowski 
(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Martwa natura ze skrzypcami, 
1958 r.

olej, płótno, 50 × 63 cm
sygn. i dat. l. g.: St. Chlebowski/ 58.

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

W roku 1905 przybył do Gdańska. W 1908 r. rozpoczął studia architektoniczne w tamtejszej 
Wyższej Szkole Technicznej oraz naukę malarstwa w pracowni A. von Brandisa. Już w 1912 r. 
odbyła się indywidualna wystawa jego prac w gdańskiej Katowni. W latach 1915–18 
kontynuował naukę w Berlinie w pracowni Lovisa Corintha, zgłębiając tajniki impresjonizmu. 
Od roku 1921 regularnie, co dwa lata, wyjeżdżał do Paryża. Studia paryskie zaowocowały 
wzbogaceniem środków artystycznych oraz uwrażliwieniem na kolor, co widoczne było 
szczególnie w pejzażach i wedutach. Gdańsk i jego okolice były często podejmowanym przez 
artystę tematem. Widoki gdańskich uliczek utrwalał on także w technice pastelu. Poza nimi 
chętnie malował martwe natury, kwiaty i owoce. Przy użyciu środków impresjonistycznych 
wykonywał również portrety. Znaczna część dorobku artystycznego Chlebowskiego uległa 
zniszczeniu w czasie II wojny światowej.
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81
Władysław 
Serafin 
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

U brzegu, 1971 r.

akwarela, papier, 
31 × 55 cm 
w świetle passe-
-partout 
sygn. i dat. p. d.: 
W.Serafin/ (…)1971

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

82
Władysław 
Serafin 
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Statek, 1967 r.

pastel, papier, 
47 × 61 cm 
w świetle oprawy 
sygn. i dat. l. d.: 
W.Serafin 1967

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

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa 
oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.
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83
Erich Nikutowski 
(1872 Düsseldorf – 1921 Kaub)

W porcie

akwarela, papier, 29 × 43 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: E.NIKUTOWSKI

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

Malarz i grafik, syn malarza Arthura Nikutowskiego. Malował głównie pejzaże, weduty, 
widoki łodzi w portach. Często posługiwał się brunatną paletą barw. Pracował w technice 
oleju, akwareli, pastelu. Jego prace znajdują się m.in. w zbiorach muzeów w Düsseldorfie, 
Wiesbaden, Freiburgu.
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84
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty

olej, płyta, 55 × 46 cm,
sygn. l. d.: H.Baranowski
na odwrocie naklejka z Pracowni Plastycz-
nej Marynarki Wojennej w Gdyni

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 5 000 –  6 000 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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85
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdańsk
olej, płótno, 60 × 60 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 8 000 – 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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86
Kazimierz Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Pejzaż z Witkowic pod 
Krakowem, 1953 r.

olej, sklejka, 50 × 63,5 cm 
w świetle oprawy 
sygn. i dat. p. d.: K.PODSADECKI.1953

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

87
Kazimierz Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Łodzie

gwasz, tektura, 28 × 40 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Malarz, fotografik, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Artysta przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, 
a po ukończeniu studiów w 1923 roku współpracował z awangardowym czasopismem „Zwrotnica”. Członek grupy „a. r.” i Praesens. 
W okresie międzywojennym jego obrazy były abstrakcyjne, zaczął także eksperymentować w zakresie fotografii. Po aresztowaniu artysty 
w 1941 większość jego prac z lat 1926–1939 została zniszczona. Po wojnie był jednym z założycieli ZPAP w Szczecinie. Podsadecki był 
zawsze otwarty na nowe prądy awangardowe, a we wczesnej twórczości ulegał wpływom kubizmu. Powojenne barwne pejzaże i martwe 
natury nawiązują do nurtów postkubistycznych.
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88
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Morze

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

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 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 był 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Blisko 
związany 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. 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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89
Artur Nacht-Samborski 
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret kobiety

olej, papier, 41 × 29 cm
na odwrocie czerwona pieczęć: Nacht 
Samborski

Bratanica Artura Nachta-Samborskiego 
– Aniela Nacht-Łempicka potwierdza na 
odwrocie swoim podpisem i pieczęcią 
autentyczność obrazu.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 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. 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 (1949–69) związany 
był również z warszawskim ASP.
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90
Maria Ewa  
Łunkiewicz-Rogoyska 
(1895 Kudryńce – 1967 Warszawa)

Miasto, 1961 r.

olej, płyta pilśniowa, 73 × 53 cm
sygn. i dat. l. d.: Mewa Łunkiewicz 61

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

W latach 1921–24 studiowała w École Nationale des Arts Decoratifs w Paryżu. Po ukoń-
czeniu studów powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. W tym czasie była związana 
z awangardowymi ugrupowaniami „Praesens”, „Blok” oraz „Grupą Plastyków Nowoczesnych”. 
Prace artystki z okresu lat 30. zbliżały się do nurtu puryzmu. Następnie, w 1935 zwróciła 
się ku bardziej realistycznym przedstawieniom. W końcu, po II wojnie światowej swoje 
kompozycje utrzymywała w postkubistycznych, geometrycznych formach oraz abstrakcyjnych. 
Prace artystki znajdują się m. in.: w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Krakowie, 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.



88 sopocki dom aukcyjny

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

91
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Luksusowy trudny wybór, 2014 r. 

akryl, płótno, 70 × 55 cm
sygn. i dat. l. d.: J.Pałucha 2014

na odwrocie autorski tytuł: Luksusowy 
trudny wybór/ J. Pałucha 2014

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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92
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Dzieje grzechu, 2012 r. 

akryl, płótno, 55 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: J.Pałucha 2012 

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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93
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Dorożka

olej, płótno, 65 × 75 cm
sygn. p. d.: Szancenbach

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 -25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, czasem 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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94
Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Pracownia 1, 1986–87 r. 

akryl, płótno, 130 × 89 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz
na blejtramie nalepka autorska z tytułem 
pracy oraz datą powstania

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom 
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział 
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. 
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. 
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu, 
a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty 
jazzowe. 
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95
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Dwa ślimaki, 2009 r. 

giclée, papier, 65 × 54 cm
sygn. i dat. p. d.: YERKA 05
poniżej kompozycji ołówkiem: l. d.: 7/50, 
pośrodku „DWA ŚLIMAKI” oraz sygn. 
p. d.: Yerka
Edycja z 2009 roku

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

Artysta ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w 1976 roku. Początkowo zajmował się grafiką. Jest również twórcą plakatów. Jego pro-
jekty były pokazywane m.in. na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. W późniejszym 
okresie swojej twórczości całkowicie poświęcił się malarstwu. Artysta w swych malarskich 
kompozycjach kreuje, niezwykle barwny, surrealistyczny świat. Jest laureatem wielu nagród 
oraz wyróżnień, m.in. w 1995 roku otrzymał nagrodę „World Fantasy Award”.
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96
Teofil Ociepka 
(1891 Janów Śląski – 1978 Bydgoszcz)

Smok leśny, 1965 r.

olej, płótno, 44 × 57 cm
sygn. i dat. p. d.: T. Ociepka./ 1965

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Obok Nikifora, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa naiwnego. 
Z zawodu był górnikiem. Nigdy nie podjął artystycznych studiów, był samoukiem. Malować 
zaczął w 1927 roku. W jego twórczości odzwierciedlenie znajduje jego żywe zainteresowanie 
okultyzmem. Dla artysty niezwykle ważną kwestią była symbolika barw, dlatego też w swoich 
olejnych pracach, z reguły dużych formatów, zestawiał ze sobą jaskrawe kolory. W swoich 
kompozycjach, najczęściej wielopostaciowych, kreował niezwykły, fantastyczny świat, pełen 
okultystycznej symboliki, jak i również motywów związanych z górnictwem oraz religią.
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97
Roman Sielski 
(1903 Sokal – 1993 Lwów)

Martwa natura

olej, tektura, 18 × 45,55 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Sielski R. (cyrlicą)

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

Malarz polsko-ukraińskiego pochodzenia. Studiował w Wolnej ASP i w Państwowej Szkole 
Przemysłowej we Lwowie, następnie w krakowskiej ASP u Józefa Mehoffera. Kształcił 
się również w Paryżu, w pracowni Józefa Pankiewicza. W latach 1929–35 był prezesem 
awangardowej lwowskiej grupy „Artes”. Był nauczycielem w lwowskiej Szkole Artystyczno-
-Przemysłowej. Od 1946 r. był profesorem w Instytucie Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej 
we Lwowie oraz członkiem Związku Plastyków USRR. Malarstwo artysty cechowało się 
syntetycznym ujęciem formy kompozycji. W późniejszej fazie zwracał się ku realizmowi. 
Sielski w swej twórczości wielokrotnie sięgał po motywy pejzaży. Swoje prace wystawiał 
w Warszawie, Krakowie, Lwowie.
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98
Alfred Lenica 
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Kompozycja

olej, płótno naklejone na płytę, 
47,5 × 51 cm
sygn. u dołu: Lenica

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w poznańskich pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra 
Kubowicza w latach 1925–28. Swoje prace po raz pierwszy pokazał szerszej publiczności 
jeszcze w 1925 r. Od 1947 roku przynależał do poznańskiej Grupy 4F + R, której był 
również współzałożycielem. Był również członkiem Grupy Krakowskiej; działał także z galerią 
Zapiecek. W swej malarskiej twórczości artysta początkowo skupiał się ma kompozycjach 
figuratywnych nawiązujących do zdobyczy kubizmu, następnie kierował się ku tendencjom 
surrealistycznym. Po wojnie tworzył w narzuconej, socrealistycznej stylistyce. W końcu lat 
50-tych artysta wytworzył swój indywidualny, dynamiczny styl artystyczny, łączący w sobie 
elementy surrealizmu, informelu, taszyzmu oraz drippingu. Prace artysty były pokazywane 
na wielu zbiorowych oraz indywidulanych wystawach. 
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99
Stanisław Teisseyre 
(1905 Lwów – 1989 Poznań)

Wspornik gdański

olej, płótno, 50,5 × 50,5 cm 
sygn. p. d.: S.TEISSEYRE

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

W latach 1926–1932 studiował rysunek na Politechnice Lwowskiej, na której od 1931 do 
1933 roku był też asystentem. Następnie kontynuował studia w Paryżu (1936). Od 1947 
do 1950 pracował jako pedagog PWSSP w Poznaniu, a od roku 1950 został profesorem 
gdańskiej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa. W latach 1951–1962 piastował 
funkcję rektora PWSSP, później – dziekana Wydziału Malarstwa. W 1965 roku został rektorem 
PWSSP w Poznaniu. Był redaktorem „Przeglądu Artystycznego”.
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100
Marek Żuławski 
(1908 Rzym – 1985 Londyn)

Mężczyzna przy stole, 1968 r.

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

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Malarz, rysownik, grafik, a także i krytyk sztuki. Studiował w latach 1926–33 w warszawskiej 
ASP pod kierunkiem Karola Tichego oraz u prof. Felicjana Kowarskiego. Po uzyskaniu 
stypendium ministerialnego w 1935 roku, swoją artystyczną naukę kontynuował w Paryżu. 
W 1936 roku wyjechał do Londynu, gdzie został na stałe. Pracował dla BBC, przygotowując 
audycje o plastyce współczesnej. Odbył wiele podróży, m.in. do Włoch, Grecji, Szwajcarii, 
także na Bliski Wschód. W początkowej fazie swej malarskiej twórczości inspirował się 
sztuką postimpresjonistów. Z czasem swoim kompozycjom nadawał uproszczoną formę, 
tworząc przy tym swój oryginalny styl. W swoich pracach artysta zawsze na pierwszy plan 
wysuwa postać człowieka. Prace Żuławskiego należą do wielu zbiorów muzealnych, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych. 
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101
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Mrowisko, 1997 r. 

technika mieszana, papier, 
182 × 182 cm
sygn. i dat. p. d.: Szajna 1997

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 
1939–45 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–63 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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102
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Dramat IV, 1963 r. 

olej, technika mieszana, płótno, 
102 × 100 cm

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł
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103
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Martwa natura niebieska, 1964 r.

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: JŻ 64
na odwrocie naklejka: Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych| Oddział Gdańsk 
w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 
Nr 2/4/6 | Wystawa: Okr. Festiwal. 
1960|Jacek Żuławski | Sopot Westerplat-
te 25 | ”akt” | 65x54 olej

Obraz namalowany na płótnie obrazu 
„akt” wystawianego w 1960 r. w Sopocie. 

Wystawiany i reprodukowany:
Marek i Jacek Żuławscy. Malarstwo, 
rysunek, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk 
2002, str. 131
Hanna i Jacek Żuławscy. Malarstwo i ce-
ramika, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria 
Sztuki Współczesnej, Sopot 2013, str. 10

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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104
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Odys z wiosłem

tempera, płyta, 121 × 180 cm
niesygnowany

Wystawiany i reprodukowany:
Marek i Jacek Żuławscy. Malarstwo, 
rysunek, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Oddział Sztuki Współczesnej, Gdańsk 
2002, str. 154
Hanna i Jacek Żuławscy. Malarstwo i ce-
ramika, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria 
Sztuki Współczesnej, Sopot 2013, str. 12

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W 1927 roku rozpoczął naukę w krakowskiej ASP w pracowni Jarockiego i Weissa, a następnie 
studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Kowarskiego i Pękalskiego. 
Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się także żeglarstwem. Poznał w tym 
czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę. Razem ze swoim stryjecznym 
bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał prace na warszawskich salonach 
Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na studia do paryskiej filii ASP, gdzie 
studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę Jasieńską. W 1938 roku powrócili 
razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek pracował jako nauczyciel reklamy w liceum 
handlowym. Na początku II Wojny Światowej wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji 
pracował jako malarz pokojowy, introligator i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów 
wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku 
z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. 
Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię malarstwa architektonicznego oraz 
pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został mianowany na głównego projektanta 
malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego 
kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, 
Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny malarstwa sztalugowego były prezentowane 
na wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po 
przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy, gdzie wykonał projekty serii tkanin dla 
przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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105
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Bez tytułu, 1979 r. 

olej, płótno, 100 x 87 cm
sygn. i dat. p. d.: h.żuławska 79

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Studia artystyczne rozpoczęła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 
1930–1934 studiowała w pracowniach Pruszkowskiego i Kowarskiego, a następnie 
w Paryżu, gdzie wyszła za mąż za swojego kolegę ze studiów Jacka Żuławskiego. Oboje 
uwielbiali morze i żeglowanie i tuż przed II Wojną Światową przeprowadzili się do Gdyni, 
gdzie Hanna pracowała jako nauczycielka rysunku w liceum handlowym. Wraz z Jackiem 
i grupą studentów i profesorów z Warszawy, założyli PWSSP w Gdańsku. Od 1945 roku 
prowadziła pracownię ceramiki. W latach 1956–1957 współpracowała z grupą artystów 
Kadyny. Autorka szeregu prac z dziedziny malarstwa architektonicznego (m.in. mozaiki na 
Placu Konstytucji w Warszawie oraz na dworcu kolejowym w Gdyni, liczne realizacje malarskie 
i sgraffito na fasadach gdańskich kamienic), malarstwa sztalugowego oraz ceramiki. Jej 
prace były wystawiane zarówno w kraju, jak i za granicą (Francja, Włochy, ZSRR, Austria).
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106
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Zimno

olej, płótno, 118 × 86 cm
sygn. p. d.: H.Żuławska oraz p. g.: zimno

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł



104 sopocki dom aukcyjny

107
Krystyna Łada-Studnicka 
(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Góry

olej, płótno, 51 × 65 cm
sygn. l. d.: K.Ł ADA

Wystawiany i reprodukowany: 
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 61

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Należała do jednych z najbardziej utalentowanych współczesnych artystek w Polsce. Naukę 
malarstwa rozpoczęła w latach 1926–28 w Krakowie w Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa 
założonej przez Wilhelma Mehoffera (brata Józefa Mehoffera), mieszczącej się w dawnej 
pracowni malarskiej Olgi Boznańskiej przy ulicy Wolskiej. Młoda malarka uczęszczała na 
zajęcia jako wolna słuchaczka pilnie wsłuchując się w słowa Jerzego Fedkowicza, który 
nauczał jak widzieć świat w sposób malarski. Kolejne studia artystka podjęła w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Władysława Jarockiego. Nie pozostała tam 
jednak zbyt długo, jako że najoględniej mówiąc malarka nie przepadała za profesorskimi 
korektami. W 1929 przeniosła się z grupą studentów V roku krakowskiej ASP, podążających 
za Felicjanem Szczęsnym Kowarskim do Warszawy. Malarz objął wówczas katedrę malarstwa 
sztalugowego w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Łada uczyła się tam do 1932 roku. 
Od 1931 do 1939 malarka należała do grupy Pryzmat. W tym czasie brała udział w wielu 
wystawach grupy organizowanych w stolicy przez Instytut Propagandy Sztuki. Lata okupacji 
spędziła wraz z mężem Juliuszem Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy osiedlili 
się na Wybrzeżu Gdańskim, gdzie zaczęli razem z przyjaciółmi organizować od podstaw 
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku, w której kultywowano tradycję 
polskiego koloryzmu. Krystyna Łada – Studnicka prowadziła wówczas w PWSSP zajęcia 
z rysunku. Pracę pedagogiczną kontynuowała po przeniesieniu się do Warszawy, pracując 
w stolicy od 1959 jako profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych.
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108
Krystyna Łada-Studnicka 
(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Pejzaż górski

olej, płótno, 65 × 51 cm
sygn. l. d.: K. ŁADA

Wystawiany i reprodukowany: 
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 

Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 59

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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109
Juliusz Studnicki 
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Latające diabły, ok. 1962 r.

akwarela, kredka, papier, 31,5 x 46 cm 
sygn. l. d.: J. Studnicki

Wystawiany i reprodukowany: 
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 23

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

110
Juliusz Studnicki 
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Zielony diabeł

gwasz, papier, 46,2 × 31,4 cm 
sygn. p. d.: J. STUDNICKI

Wystawiany i reprodukowany:
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, str. 22

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł
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111
Juliusz Studnicki 
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Gonitwa

tusz, akwarela, papier, 28,6 × 41 cm 
sygn. l. d.: J. STUDNICKI

Wystawiany i reprodukowany:
Juliusz Studnicki. Krystyna Łada-
-Studnicka. Malarstwo, rysunek z kolekcji 
Sopockiego Domu Aukcyjnego (katalog 
wystawy), Państwowa Galeria Sztuki, 
Sopot 2010, s. 30

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 - 4 000 zł

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach 
J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowarskiego. W 1937 roku uzupełniał studia 
u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie 
osiadł na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, 
w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę 
Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej 
ASP. Malował pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60-tych twórczość jego 
zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często o charakterze groteskowym. 
Prace Studnickiego prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. 
Prezentowane były na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
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112
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1988 tamże)

Rodzina Państwa Banachów

ołówek, papier, 38 × 25 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Łomnickich.

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Studiował w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. 
Po wojnie studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze 
w Krakowie. Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował 
w teatrze konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawią-
zywała do nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową 
atmosferą. W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, 
zaczarowanych zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw. 
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113
Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów) 

Chory fachowiec 

litografia, papier, 25 × 17 cm 
u dołu dedykacja dla Andrzeja Czeczota: 
Andrzejowi w złotym Dniu – Jurek.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do 
mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace Dudy 
Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury. 
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114
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt, 1997 r. 

akryl, pisak, akwarela, papier, 
52 × 38 cm
sygn. l. d.: H.Płócienik oraz sygn. i dat. 
śr.: H.Płócienik 1997 .

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 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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115
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt, 1998 r.

akryl, pisak, akwarela, papier, 
32 × 43,5 cm
sygn. i dat. l. d.: H.Płócienik./1998.
na odwrocie szkic 

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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116
Kajetan Sosnowski 
(1913 Wilno – 1987 Warszawa)

Bez tytułu

technika własna, płótno, 170 × 70 cm
obraz szyty

Obraz należy do cyklu szytych obrazów. 
Były to prace stanowiące intelektualną 
wypowiedź artysty o powiązaniu 
sztuki, natury i zagrożeń cywilizacyjnych. 
Jak pisał artysta: Len i bawełna to 
bezpośrednie produkty przemiany 
materii zachodzącej w roślinie, jej 
wymiany między ziemią a słońcem, przy 
której powstaje tlen, tak niezbędny dla 
naszej egzystencji. „Katalipomeny” stały 
się hołdem dla doskonałości natury – ku 
uwadze i refleksji widza.

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Studiował w latach 1935–39 w war-
szawskiej ASP na Wydziale Malarstwa, 
w pracowniach Tadeusza Pruszkowskiego 
i Wojciecha Jastrzębowskiego. Po wojnie 
związał się z Łodzią, gdzie brał czynny 
udział w kształtowaniu się tamtejszego życia 
artystycznego. Współpracował z tygodnikiem 
„Kuźnica”. Należał do Grupy 55, której był 
również współzałożycielem wraz z Maria-
nem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem. 
Pierwsze prace artysty, pochodzące jeszcze 
z okresu okupacji w swej stylistyce nawią-
zywały do malarstwa postimpresjonistów. 
W połowie lat 50-tych zwrócił się ku formom 
abstrakcyjnym. Z tego też czasu pochodzą 
pierwsze przedstawienia „Obrazów białych”. 
Następnie w latach 1961–62 powstają tzw. 
„Obrazy puste”, w których artysta zawierał 
swą fascynację istotą światła. Kolejnych 
inspiracji dostarczały artyście zagadnienia 
z dziedzin nauk ścisłych. Jego prace były 
pokazywane na wielu zbiorowych wysta-
wach krajowych oraz zagranicznych. Artysta 
miał również wiele indywidualnych wystaw. 
W 1969 roku został laureatem Nagrody 
Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila 
Norwida.
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117
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Odbicie, 1970 r. 

assamblage, technika mieszana, dykta, 
100 × 70 cm
sygn. p. d.: Szajna

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 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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118
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 
2005 Warszawa)

Oczekiwanie, 1972 r.

olej, płyta, 122 × 100 cm
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 72
na listwie oprawy cyfra 5 oraz 
nalepka K.M.P.i K. „Ruch” z nazwiskiem 
autora i informacją o wystawie 
7 XII 1972 – 7 I 1973.

Wystawiany: 
Zdzisław Beksiński – Obrazy z lat 
1971–72, Galeria Współczesna „Ruch” 
K.M.P. i K. W-wa, 7 XII 1972 – 7 I 1973. 
W jednostronicowym druku wydanym 
z okazji wystawy jest adnotacja: „Wszyst-
kim wystawionym obrazom autor dał tytuł 
Oczekiwanie.”

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

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy 
i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, malowane 
reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu 
fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na 
płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, 
któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści i katastroficznej, 
pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do Warszawy. 
Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał we Francji, 
Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne 
przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum 
Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które 
tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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119
Władysław Hasior 
(1928 Nowy Sącz – 1999 Kraków)

Izydor 

asamblaż, 70 × 70 cm

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 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. 
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120
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Tors kobiecy jasny z okręgami

ceramika szkliwiona, 45 × 42 cm

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

Studia artystyczne rozpoczęła na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 
1930–1934 studiowała w pracowniach Pruszkowskiego i Kowarskiego, a następnie 
w Paryżu, gdzie wyszła za mąż za swojego kolegę ze studiów Jacka Żuławskiego. Oboje 
uwielbiali morze i żeglowanie i tuż przed II Wojną Światową przeprowadzili się do Gdyni, 
gdzie Hanna pracowała jako nauczycielka rysunku w liceum handlowym. Wraz z Jackiem 
i grupą studentów i profesorów z Warszawy, założyli PWSSP w Gdańsku. Od 1945 roku 
prowadziła pracownię ceramiki. W latach 1956–1957 współpracowała z grupą artystów 
Kadyny. Autorka szeregu prac z dziedziny malarstwa architektonicznego (m.in. mozaiki na 
Placu Konstytucji w Warszawie oraz na dworcu kolejowym w Gdyni, liczne realizacje malarskie 
i sgraffito na fasadach gdańskich kamienic), malarstwa sztalugowego oraz ceramiki. Jej 
prace były wystawiane zarówno w kraju, jak i za granicą (Francja, Włochy, ZSRR, Austria).
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121
Hanna Żuławska 
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Syrena I

ceramika szkliwiona, 48 × 26 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł  
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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201
Komplet stolików table 
gigogne, Émile Gallé
lata 1900–1920.

w zestawie 3 stoliki wsuwane jeden 
w drugi; intarsje: orzech, mahoń, brzoza, 
jabłoń, grusza; każdy blat sygnowany 
intarsją: GALLÉ
wymiary: 68 × 48 × 38 cm;
66 × 42 × 37 cm; 
64 × 36 × 36 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł
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202
Komplet stolików table 
gigogne, Émile Gallé
ok. 1900 r.

w zestawie 4 stoliki wsuwane 
jeden w drugi; intarsje: orzech, 
mahoń, brzoza, jabłoń, grusza; 
każdy blat sygnowany intarsją: 
GALLÉ
wymiary: 70,4 × 58 × 38 cm; 
68 × 48 × 37 cm; 
65 × 42 × 37 cm; 
63 × 36 × 36 cm

Wystawiane i reprodukowane:
Nancy Jugendstill in Lotharingen 
1900, Münchener Stadtmuseum, 
28 sierpnia – 23 października 
1980 r., poz. 342, ilustr. str. 317, 
s. 317–318.

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł
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203
Stolik pomocniczy, Louis 
Majorelle, Nancy
ok. 1900 r.

konstrukcja: lity orzech włoski; intarsje: 
orzech włoski, drewno różane, drewno 
drzew owocowych; fornir: drzewa syko-
mory, politura francuska; sygnatura przy 
krawędzi górnego blatu: L. Majorelle
wym. 78 × 50 × 60 cm

Wystawiany:
Na fali. Niderlandzka sztuka użytkowa 
początku XX wieku. (z kolekcji Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum 
Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku, Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
Galerii 32, Artykwariatu), Poznań 09.05-
7.06.2013 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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204
Etażera w stylu 
secesyjnym
ok. 1900 r.

konstrukcja: lite drewno bukowe
intarsje: orzech włoski, mahoń, 
drewno drzew owocowych; fornir 
lipowy; politura francuska
wym. 87 × 76 × 55 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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205
Tapiseria, Flandria
1 poł. 18 w.

z pejzażem leśnym; na pierwszym 
planie dwie czaple, po bokach – siedzące 
ptaszki, w głębi zarysy architektury;
koloryt: liczne odcienie zieleni, brązu 
i beżu
wełna; wym. 182 × 275 cm

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł
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207
Komoda rokokowa
ok. 1750 r.

o falistych elementach szkieletu, wybrzu-
szona na bokach i froncie, trzyszufladowa, 
wsparta na czterech graniastych nóżkach, 
będących przedłużeniem konstrukcji 
korpusu; blat, boki i lica szuflad ujęte 
obramieniem; blat zdobiony wzorzystym 
fornirem, boki okleiną w układzie 
kopertowym; szyldy zamków i uchwytów 
fantazyjne, mosiężne, ażurowe z rocail-
lami; na bokach masywne uchwyty do 
przenoszenia; konstrukcja – świerk (?) lub 
sosna; fornir – różne odmiany orzecha
wym. 74 × 111 × 55,5 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

206
Komoda późnobarokowa
18 w.

wsparta na czterech spłaszczonych 
kulach; trójszufladowa, o prostych bokach 
i wklęsło-wypukłym froncie; lica szuflad, 
blat i boki zdobione intarsjowanym 
ornamentem geometryczno – wstęgowo 
– taśmowym; blat ze spłaszczonego 
ćwierćwałka; uchwyty szuflad mosiężne 
odlewane, asymetryczne z wici akan-
towych; szyldy zamków analogiczne 
w formie kartuszy;
konstrukcja: sosna; fornir- orzech, drewno 
owocowe;
zamki stalowe, nakładane, jednoryglowe
wym. 80 × 105 × 66 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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208
Sekretarzyk w typie Boulle
Francja, ok. 1860 r.

dołem wsparty na czterech esowatych 
nogach, z jedną szufladą w oskrzynieniu, 
górą nastawa w formie szafki dwudrzwio-
wej, przeszklonej, z dwiema szufladami 
w dolnej części; całość fornirowana, 
czarno bejcowana, politurowana na 
wysoki połysk, dekorowana inkrustacją 
z mosiężnej żyłki tworzącej wzory floralne, 
na tle czerwonawej masy imitującej 
szylkret, dodatkowo ozdobiona mosiężnymi 
aplikacjami; po bokach szafki mosiężne 
maski, w narożach rozety, nogi zdobione 
hermami; wym. 131 × 84 × 48 cm

Charakterystyczny mebel zdobiony 
„marketerią bulowską” – techniką zdob-
niczą rozpowszechnioną i udoskonaloną 
przez królewskiego projektanta mebli 
Charles’a Andre’a Boulle’a (1642–1732). 
Technika ta polegała na jednoczesnym 
wycinaniu wzoru w kilku sklejonych 
arkuszach materiału, a po wycięciu 
wzoru łączenia w jedną kompozycję  
dwóch gatunków materiału, uzyskując 
płaszczyzny o wzorze mosiądzu na tle 
szylkretu. Dodatkowo rytowano mosiądz, 
wypełniając go czarną farbą.

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 38 000 zł
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210
Para kandelabrów 
3-świecowych
Francja, ok. 1800 r.

wsparte na trójkątnych, gładkich 
podstawach o wklęsłych bokach; stopy 
o analogicznym kształcie wsparte na 
akantowych spływach, z wyodrębnioną 
strefą profilowanej bazy, zdobione liśćmi 
akantowymi, palmetowymi oraz przewie-
szonymi kwiatowymi girlandami; trzony 
w formie smukłych, gładkich kolumn 
zdobione opaskami z liści palmetowych 
i akantowych; zwieńczenia okrągłe, 
naśladujące kształtem antyczne lampy 
oliwne z trzema ulistnionymi tulejkami do 
mocowania świec; w centrum ruchoma 
gaśniczka w formie płomienia;
brąz złocony, cyzelowany, częściowo 
punktowany i polerowany; wys. 73 cm

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

209
Para kandelabrów 
5-świecowych w stylu 
empirowym
Francja (?), 20 w.

wsparte na kwadratowych, podwójnych 
stopach, cokoły w formie skróconych 
kolumn, osadzonych na akantowych 
bazach, zdobionych aplikacjami przed-
stawiającymi Psyche; cokoły zwieńczone 
wieńcami ze spłaszczonych liści akantu; 
trzony w formie skrzydlatych figur bogiń 
Zwycięstwa – Nike stojących na kulach; 
postacie w rozwianych, drapowanych 
szatach, w uniesionych nad głową rękach 
podtrzymują 4 esowato wygięte ramiona, 
dekorowane liściem akantu i stylizowaną 
wicią, zakończonych tulejami na świece; 
piąta tuleja na prostym trzonie – w zwień-
czeniu;
brąz złocony, patynowany, cyzelowany; 
mosiądz odlewany, cyzelowany, częściowo 
polerowany; wys. 71 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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211
Robert Seyfried 
(1905 Moguncja –  
1992 Bohlingen-Singen)

Grający na flecie, 1984 r.

brąz, wys. 42 cm 

Wystawiany i reprodukowany:
Robert Seyfried, Singen 1985, [katalog 
z wystawy pod red. Paul Gönnera, 
Herbert Bernera], Singen 1985, poz. 62, 
str. 137, 159

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Rzeźbiarz, plastyk, malarz i dekorator wnętrz. W latach 1918-22 uczęszczał do szkoły 
artystycznej w Moguncji, pod kierunkiem prof. Rückerta, prof. Bleyera oraz prof. Köllnera. 
Od 1922 r. aktywny w Dusseldorfie gdzie współtworzył pracownię sztuki stosowanej wraz 
z prof. Fahrenkampem. W 1925 r. otworzył własne atelier. Laureat licznych nagród w zakresie 
dekoracji wnętrz i malarstwa ściennego. Wczesne realizacje w Belgi, Luxemburgu, Francji 
oraz w zagłębiu Saary. W 1942 r. jego atelier zostało zniszczone podczas bombardowania. 
W 1951 osiadł w Bohlingen w Badenii-Wirtemberdze. Jest autorem licznych realizacji 
dekoracji wnętrz (m.in. mozaik i witraży) w Ingolstadt, Moguncji, Singen, Zurychu, Villingen 
oraz rzeźb m.in. w Radolfzell oraz Ludwigshafen nad Jeziorem Bodeńskim.
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212
Carl Seffner 
(1861 Lipsk – 1932 tamże)

Tańczący faun

brąz, sygn. na podstawie: Seffner fec
odlewnia: Gladenbeck & Sohn
wys. 36 cm (z marmurowym cokołem)

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

W latach 1877–1883 studiował w Akademii w Lipsku. Następnie wyjechał do Berlina 
a także do Włoch gdzie przebywał w latach 1886–1888. W 1889 powrócił do Lipska. 
W 1895 został członkiem loży masońskiej w Lipsku, a 1901 został mianowany honorowym 
członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie. W 1894 jako pierwszy wraz z anatomem 
Wilhelmem His podął próbę rekonstrukcji głowy Jana Sebastiana Bacha. Przy rozbudowie 
kościoła Św. Jana w Lipsku ekshumowali szczątki Bacha a Wilhelm His dokonał pomiarów 
czaszki. Na tej podstawie Seffner sporządził rekonstrukcję – popiersie z brązu. Artysta za 
tę pracę otrzymał tytuł doktor honoris causa na uniwersytecie w Lipsku. W Lipsku autorem 
wielu rzeźb i pomników, m.in. pomnik Karla Heinesa (1896/97), Carla Wilhelma Otto Koch 
(1898) czy Fryderyka Augusta III.
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213
Figura papugi, Volkstedt
ok. 1900 r.

porcelana ręcznie malowana
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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Studiował w akademii berlińskiej, w klasie Wilhelma Haverkampa, Reinolda Begasa, 
a następnie u Karla Ludwika Manzla. W 1900 roku odbył roczne stypendium w Rzymie. 
Realizował monumentalne rzeźby w kamieniu a także odlewy w brązie i terakocie. Do 
najsłynniejszych należały: Zdjęcie z krzyża w kościele św. Mikołaja w Elblągu czy pomnik 
Mommsena w Garding. Od 1903 pracował dla Królewskiej Wytwórni Majoliki w Kadynach. Był 
twórcą pierwszych naczyń i plakiet o tematyce sakralnej inspirowanych włoskim renesansem. 
Jako pierwszy w Kadynach wykonał projekty plastyki zwierzęcej. 

214
Heinrich Splieth 
(1877 Elbląg – 1929 Berlin)

Ogier Samuel Rhein  
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, początek 20 w.

terkota, sygn. H. Splieth 
wym: 34 × 40 × 13 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
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215
Patera Verrerie Marquot, 
Cristalerries Royales de 
Champagne Fains-les-Sources
lata 1930-40.

szkło zielone, prasowane
śr. 43 cm

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

216
Wazon, Emile Gallé

lata 1900–04.

szkło bezbarwne podmalowane 
pomarańczowym proszkiem 

szklanym, powlekane warstwą szkła 
zielonego, trawione; sygn: Galle 

wys. 31cm

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

217
Patera Verre de jade,  
Daum Frerès, Nancy
lata 1910–15.

szkło bezbarwne powlekane od wewnątrz 
proszkiem szklanym, wtopiona złota folia
śr. 30 cm, wys. 6,5 cm 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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218
Żardiniera Nautilius,  
Johan Loetz Witwe
Kláštersk  Ml n, 1903 r.

szkło bezbarwne, iryzujące; 
dekoracja w postaci aplikacji ze szkła 
srebrno-żółtego iryzującego 
wys. 13 cm, dług. 28 cm

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

219
Wazon Candia Silberiris,  

Johan Loetz Witwe
Kláštersk  Ml n, 1902 r.

szkło bezbarwne powlekane srebrno-
-żółtym proszkiem szklanym, iryzujące; 

szyja zdobiona trzema otworami
wys. 43 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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