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Teodor Białynicki-Birula, lata dwudzieste XX w. 
(fotografia ze zbiorów Działu Rękopisów Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie)

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

1
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Teodor Białynicki-Birula, 
14 X 1924 r.

pastel, papier, 62 × 46,5 cm
w świetle passe-partout
w l. g: Nieznanemu dotychczas/wrogowi/
Witkacy oraz T.D. (w kółku)/1924/14 X
na odwrocie:
u dołu nalepka z odręcznym napisem: 
Adres: Jadwiga Stachurska/ul.Krupówki 
51./Księgarnia Nowa/Zakopane/własność 
PP.Białynickich oraz napis czerwoną 
kredką: Własność Białynickich Biruli/
Zakopane ul. Zamoyskiego v. „Olma” N16
w prawym górnym rogu: Witkacy (?) 
Dr. Birula-Białynicki
z przodu, na szybie w p. d. nalepka 
odręcznie wypisanym numerem z kolekcji 
Białynickich „16”

Opisywany:
Katalog zbioru Teodora Białynickiego 
–Birula, 1957 r., poz. 16 (sporządzony 
przez syna Michała, około 1957 r, 
(rękopis w Bibliotece Narodowej)
Irena Jakimowicz, Stanisław Ignacy Wit-
kiewicz 1885–1939, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 1990 r., poz. w katalogu 
521, str. 87

Pochodzenie:
Kolekcja Teodora Białynickiego-Biruli 
(opatrzony numerem w kolekcji 16), 
przynajmniej do 1957 r.
Kolekcja prywatna, Polska (zakup w la-
tach sześćdziesiątych poprzez Desę)

Namalowany portret Witkacy zakwalifikował 
jako Typ D czyli portret zbliżony do Czystej 
Formy (T.C) ale bez użycia środków odu-
rzających. Typ D, według regulaminu Firmy 
Portretowej, podobnie jak portrety Typu C, 
zakładał subiektywną charakterystykę mo-
dela oraz spotęgowania karykaturalne
tak formalne, jak i psychologiczne.

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 90 000 – 130 000 zł
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	 Prezentowany	portret,	pochodzący	z	1924	 roku,	stanowi	 jeden	
z	pierwszych	wizerunków	wieloletniego	przyjaciela	i	mecenasa	Witka-
cego	–	lekarza	Białynickiego-Biruli.
	 Teodor	Białynicki-Birula	urodził	się	w	1886	roku	w	ziemiańskiej	
rodzinie	 na	 Witebszczyźnie.	 Odbył	 studia	 medyczne	 w	 Akademii	
Wojenno-Medycznej	w	Sankt	Petersburgu,	które	ukończył	w	1913	
roku.	Zaraz	potem	objął	stanowisko	lekarza	wojskowego;	brał	udział	
w	I	wojnie	światowej	najpierw	w	armii	rosyjskiej,	a	następnie	w	Wojsku	
Polskim.	Do	Polski	wrócił	w	1918	roku	z	tytułem	majora.	W	1922	roku	
został	ordynatorem	wojskowego	oddziału	w	Zakopanem	w	Sanatorium	
PCK.	Przez	kilka	 lat	sprawował	urząd	dyrektora	sanatorium	Sanato.	
W	1933	roku	przeprowadził	się	do	Chodzieży,	gdzie	do	1939	roku	
był	dyrektorem	w	Sanatorium	Kolejowym.	W	czasie	 II	wojny	świa-
towej	pod	przymusem	wyjechał	na	Węgry,	skąd	został	wywieziony	
do	obozu	jenieckiego,	znajdującego	się	na	terenie	Rzeszy.	Po	wojnie	
Białynicki	wrócił	do	Polski.	Odrzucił	propozycje	pracy	jako	wykładowcy	
uniwersyteckiego,	na	 rzecz	walki	z	powszechnie	pojawiającym	się	
problemem	jakim	stanowiły	choroby	płucne.	Do	śmierci,	czyli	do	1956	
roku	był	dyrektorem	Sanatorium	nauczycielskiego	w	Zakopanem.	Zmarł	
w	Warszawie.	Teodor	Białynicki-Birula	był	niezwykle	cenionym	lekarzem,	
znanym	specjalistą,	jawiącym	się	jako	człowiek	oddany	swojej	pracy,	
szanowany	zarówno	przez	współpracowników,	jak	i	pacjentów.	Poza	
medycyną	Białynicki-Birula	żywo	interesował	się	także	artystycznymi	
aspektami.	Lubił	śpiewać,	brał	udział	w	występach	teatralnych.	Amator-
sko	zajmował	się	również	malarstwem	–	należał	do	Towarzystwa	Sztuki	
Podhalańskiej	oraz	Związku	Artystów	Polskich.	Pasjonowała	go	również	
filozofia.	Prowadził	bardzo	bujne	życie	towarzyskie;	wraz	z	żoną	Heleną	
prowadził	otwarty	i	gościnny	dom,	najpierw	w	willi	Olma	w	Zakopanem	
przy	ul.	Zamoyskiego,	potem	w	Chodzieży	przy	ul.	Strzeleckiej	22.
	 Teodora	Białynickiego-Birulę	oraz	Stanisława	Ignacego	Witkiewicza	
łączyła	szczera	i	prawdziwa	przyjaźń.	Nieznane	są	dokładne	okoliczności	
ich	poznania,	wiadomo,	że	panowie	poznali	się	latem	w	1924	roku,	
w	Zakopanem.	Niewątpliwie	połączyła	ich	wspólna	pasja	do	malarstwa,	
jak	 i	 również	 aspekty	 filozoficzne.	Wspólnie	 założyli	 Towarzystwo	
Teatralne,	a	Teodor	obdarzony	męskim	charakterystycznym	głosem,	
często	grywał	w	przedstawieniach	Teatru	Formistycznego	u	Witkacego.	
Ponadto	sama	atmosfera	panująca	w	domu	Białynickich-Biruli,	pełna	
otwartości,	 zrozumienia,	a	 także	 i	 troski	 jakim	obdarzono	artystę,	
przyczyniła	się	do	zacieśnienia	ich	bliskich	relacji.	Te	właśnie	zażyłe	
stosunki	podkreśla	każdy	z	 licznych	pozostałych	 listów	Witkacego,	
zaczynający	się	od	słów	„Kochany	Teodorze”,	„Kochani	Teodorostwo,	
Bierulowstwo”,	w	których	to	tekstach	artysta	dzielił	się	swoimi	prze-
myśleniami,	również	tymi	dotyczącymi	jego	stanu	umysłu,	napadów	
depresji,	czy	zwierzeniami	związanych	z	bardzo	osobistymi	kwestiami,	
poszukując	słów	pocieszenia	 i	 rad	u	zaufanego	przyjaciela.	Witkacy	
był	nie	tylko	częstym	gościem	w	domu	Białynickich-Birulów;	w	latach	
1928–1931	wraz	ze	swoją	matką,	Witkacy	przeprowadził	się	do	nich.	
W	zakopiańskiej	willi	państwa	Białynickich-Biruli	dochodziło	do	licznych	
spotkań	zakopiańskiej	bohemy,	które	Witkacy	określał	 jako	„orgie”,	
w	czasie	których	powstawały	liczne	portrety	malowane	przez	artystę,	
które	potem	znalazły	się	w	kolekcji	Teodora	i	jego	żony.	Pod	czujnym	
okiem	Teodora	odbywały	się	kontrolowane,	narkotyczne	sesje,	podczas	
których	Witkacy	eksperymentował	zażywając	m.in.	kokainę,	peyotl,	
wywołujące	różne	wizje	i	doznania.	Już	po	wojnie	pojawiły	się	artykuły,	
w	których	to	Białynicki-Birula	stawał	w	obronie	Witkacego,	kategorycznie	
zaprzeczając,	jako	by	artysta	był	narkomanem,	a	jego	narkotyczne	sesje	
miały	charakter	jedynie	poznawczy.
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2
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 La Ciotat)

Widok morza w La Ciotat, 1927 r.

olej, płótno, 61 × 81 cm
sygn. p. d.: Pankiewicz
na krośnie nalepka z Muzeum Narodowe-
go w Warszawie z numerem p-582/05/02

Wystawiany i reprodukowany w:
Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Artyście 
w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, 2006 r., kat. 421

Pochodzenie:
Spadkobiercy kolekcji Henryka Koterby

Henryk Koterba (1893–1975) w latach 
1935–1938 prowadził w Warszawie przy 
ul. Kredytowej Salon Sztuki, w którym 
organizował wystawy, urządzał pokazy 
malarstwa ze zbiorów własnych, a także 
prowadził sprzedaż obrazów.

cena wywoławcza: 190 000 zł
estymacja: 250 000 – 300 000 zł

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających 
na przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu. 
W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie 
do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne 
lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, 
odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został 
profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych 
zainicjował nurt polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjo-
nistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując 
grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią 
krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia 
koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, 
szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu 
malarskiego. Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował 
gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził 
do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował 
wówczas chętnie martwe natury o walorach dekoracyjnych.

Józef Pankiewicz we francuskim okresie swojej twórczości letnie miesiące spędzał na południu 
kraju, początkowo w okolicach Saint-Tropez, zaś w latach 1923–1926 w Sanary-sur-Mer. Lato 
1927 roku artysta wraz z żoną spędził w willi „La Lierre” w La Ciotat, miasteczku położonym 
nad malowniczą zatoką nieopodal Marsylii. Pobyt tam zaowocował serią wspaniałych pejzaży, 
z których prezentowany na aukcji należy niewątpliwie do najpiękniejszych. Obraz z grupą 
piniowych i oliwnych drzew na pierwszym planie, terenem opadającym ku świetlistemu 
morzu z wystającymi z niego skałami charakteryzuje stonowana gama barwna, sprowadzona 
do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów i przechodzących w róże błękitów. Malowidło 
emanuje cichym nastrojem gasnącego letniego dnia.
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3
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret Panny Jadwigi Turowicz, 
1910 r.

olej, płótno, 74 × 60 cm
sygn. i dat. l. d.: alfons.Karpiński 1910 
r.Kraków

na odwrocie papierowe naklejki: 1) ’Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuk (...) |2503 |Nazwisko 
Alfons Karpiński |Z. T. V. |5/15 Panna 
Turowicz’; 2) naklejka z Zachęty Sztuk Pięk-
nych w Warszawie: ’21485 Autor Karpiński 
Alfons |Tytuł Portret Panny Turowicz (...)’;  
3) ’TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKN. 
w KRAKOWIE |Autor Karpiński Alfons 
|Tytuł dzieła Portret młodej Turowiczówny 
|Rodzaj dzieła ol Cena’; 4) fragmentarycznie 
zachowana naklejka z Wystawy Sztuk Pięk-
nych w Rzeszy Niemieckiej m. in.: Berlin, 
Frankfurt a. M., Drezno, Dusseldorf, Kolonia; 
5) ’TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKN. 
w KRAKOWIE 2626|Karpiński Alfons 
|Dzieło Portret p. Jadwigi T. |Rodzaj dzieła 
olejny Cena |nr k.83; 6) fragmentarycznie 
zachowana naklejka z Zachęty Sztuk Pięk-
nych w Warszawie: ’Autor Karpiński Alfons 
|Adres Kraków |Dzieło Głowa P. T. |(...)’

Wystawiany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, 1912/13
Wystawa Sztuk Pięknych w Rzeszy Niemiec-
kiej m.in.: Berlin, Frankfurt a. M., Drezno, 
Dusseldorf, Kolonii

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Kraków (do lat 90-tych 
XX w.)
Kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 115 000 zł ●
estymacja: 150 000 – 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. Portrety kobiet autorstwa Karpińskiego są oszczędne w środkach wyrazu – 
suknie portretowanych z reguły są uproszczone, malowane poprzez szeroką plamę barwną.

Jadwiga Turowicz (1885 Warszawa – 1945 Łódź), wielka aktorka, reżyserka. Jak napisała 
L. Jabłonkówna „Teatr był naprawdę, dosłownie sprawą jej życia i z całą pasją swej gorącej 
natury żądała, aby stał się również sprawą życia każdego z jej uczniów”. Debiutowała 
w 1903 w teatrze Victoria w Łodzi. Oceniając jej rolę Balladyny recenzent w Kurierze 
Warszawskim pisał,, będzie z niej wielka tragiczka ma po temu wszystko: postać, twarz, 
oczy, temperament, żywiołową moc w wymowie, gest, pozę, głos drgający głębokim uczu-
ciem”. Występowała w Sosnowcu, Lublinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie (Teatr Słowackiego), 
w Warszawie (w Teatrze Praskim), grając w wielkim repertuarze romantycznym, in. Laurę 
(„Kordian”), Marylę („Dziady”), Judytę („Ksiądz Marek”), Gwinonę („Lilla Weneda”). Z innych 
bardziej znanych ról Turowicz można wyliczyć: Azę („Chata za wsią”), Rowenę („Złoty 
wiek rycerstwa”), Krasawicę („Bolesław Śmiały”). Po ustąpieniu ze sceny ze względu na 
postępujące problemy zdrowotne poświęciła się pracy pedagogicznej. Od 1924 wykładała 
w Szkole Dramatycznej a od 1932 w PIST.
 Prezentowany obraz jest unikatowym obrazem Karpińskiego. W tym czasie artysta mieszkał 
Paryżu (lata 1907–12), jednakże zimy ze względów ekonomicznych spędzał w Krakowie. 
Stąd też Portret Turowicz został namalowany zapewne zimą  1910 roku w rodzimym mieście. 
Karpiński  prezentował  wówczas swoje obrazy na wystawach zyskując dobre opinie krytyki 
i powodzenie u publiczności. To właśnie wówczas  stał się  niezwykle cenionych malarzem 
wśród krakowskich aktorek. Z 1910 roku pochodzi Portret Janiny Zarzyckiej (zbiory Muzeum 
Narodowego w Krakowie) czy późniejszy Marii Majdrowiczówny z 1918 r. (zbiory Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa).
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4
Władysław Ślewiński 
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Wazon kwiatów z trzema 
jabłkami, 1894 r.

olej, płótno, 59,7 × 73 cm
sygn. p. d.: WSlewiński

Reprodukowany i opisywany:
Art Impressionniste et Moderne, 21 May 
2008, Christie`s Paris, poz. 149

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Lozanna 
Kolekcja prywatna, Polska (od 2008 r., 
zakup przez Dom Aukcyjny Christie)

cena wywoławcza: 330 000 zł
estymacja: 400 000 – 420 000 zł

Przez krótki okres czasu pobierał nauki rysunku w Warszawie w Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. W 1888 roku wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia malarskie 
w Akadémie Julian, a następnie w Akadémie Colarossi. Rok później poznał Paula Gau-
guina oraz artystów z kręgu szkoły Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny wpływ 
na późniejszą twórczość malarską Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą kilkakrotnie 
jeździł do miejscowości w Bretanii Le Pouldu. W 1898 roku odbył podróż do Hiszpanii. 
W 1905 roku przyjechał do Polski, a dokładnie do Krakowa i Poronina, gdzie przebywał 
do 1907 roku. Kilka miesięcy spędził również w Monachium. Przez krótki okres czasu, bo 
w latach 1908–1910, był profesorem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie 
otworzył własną szkołę w swojej pracowni malarskiej. W 1910 powrócił do Francji, gdzie 
osiadł się już na stałe w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskiem 
artystycznym, francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tadeuszem Makowskim oraz Witkacym, 
którzy odwiedzali go we Francji. Ślewiński malował głównie pejzaże z widokami brzegów 
morza a także i z Podhala, Tatr i Kazimierza nad Wisłą, martwe natury oraz portrety, czasem 
i sceny rodzajowe. Kompozycje malarskie utrzymane w postimpresjonistycznym duchu 
artysty odznaczały się prostotą. Operował szeroką, przygaszoną paletą barw, uzyskując 
harmonijny efekt pełen subtelności. Często sięgał po wyraziście zaakcentowany kontur. 
Cechą charakterystyczną obrazów Ślewińskiego jest cienko kładziona warstwa farby, przez 
którą można zobaczyć fakturę płótna. Brał udział w wystawach krakowskiego i lwowskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku wystawiał również na 
paryskich Salonach Niezależnych, a także i w Warszawie i w Wiedniu.

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

(W. Jaworska, Władysław Ślewiński, Warszawa 1991, s. 82)
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5
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. p. g.: Kisling
na odwrocie nalepka z Bienalle w Wenecji 
z 1932 r.

Wystawiany:
XVIII Biennale Sztuk Pięknych, Wenecja, 
lipiec-sierpień 1932

Opisywany:
J. Kessel, J. Kisling, Kisling, Turin-Paris, 
1971, 128

Wybrana literatura:
G. Charesol, Moise Kisling, Paris 1948

cena wywoławcza: 350 000 zł ●
estymacja: 450 000 – 550 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.

Widok urodziwej nagiej dziewczyny budzi we mnie radość życia, pragnienie miłości i szczę-
ścia. Chcę, aby kawał materii, na której tle ją pozuję, dał wyraz mej radości. Wszystko to 
wiąże się ze sobą i kojarzy tak jak rytm życia z rytmem jednostki. Obraz powinien śpiewać! 
Czyż Baudelaire nie twierdzi, że kolorysta jest poetą epickim?

Mojżesz Kisling, Moje credo artystyczne,  
Wiadomości literackie, nr 51–52,1935, s. 2
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6
Mela Muter 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Osamotnienie

olej, płótno, 80 × 65 cm
sygn. p. g.: MUTER
na odwrocie tabliczka z napisem: 12801 
MUTER oraz papierowa naklejka z maszy-
nowym zapisem: 12801 Mela Muter |HT 
80 x 65 |Solitude 1918 (data odręcznie)

Wystawiany i reprodukowany:
École de Paris. Artyści żydowscy z Polski 
w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy 
pod red. J. Grabskiego, Kraków, 1998

cena wywoławcza: 210 000 zł ●
estymacja: 290 000 – 320 000 zł

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

Mela Muter

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

(M.Sterling, Z paryskich pracowni. August Zamoyski – Mela Muter,  
„Głos Prawdy”, 1929, nr 6, s. 3.)

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury.
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7
Olga Boznańska
(1865 Kraków – 1940 Paryż)

Martwa natura z japońską 
laleczką

olej, płótno naklejone na tekturę, 
32,7 × 40,8 cm
sygn. p. d.: Olga Boznańska
na odwrocie w lewym dolnym rogu 
owalny stempel: THE PARIS AMERICAN 
ART Co |125 |Boul de Monparnasse |et 
|2, Rue Bonaparte, 2 |PARIS; Ponadto 
owalna nalepka z napisem atramentem: 
595 |Boznanska |Ponfées (?)
Obraz posiada certyfikat Marka Mielniczu-
ka z 2005 r.

Reprodukowany w:
A. Król, Olga Boznańska, 2002, ilustr. na 
str. 63
A. Król, Manggha Boznańskiej/Boznańska 
& Manggha, Muzeum Narodowe w Krako-
wie, 2006 r. s. 98

Wystawiany:
Manggha Boznańskiej/Boznańska & Mang-
gha, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha Oddział Muzeum Narodowego 
w Krakowie, maj – czerwiec 2006

cena wywoławcza: 66 000 zł
estymacja: 95 000 – 110 000 zł

Polska malarka tworząca w nurcie impresjonizmu. Początkowo uczyła się rysunku u swojej 
matki, następnie prywatnie u malarzy Kazimierza Pochwalskiego i Hipolita Lipińskiego, 
a także na kursach malarskich imienia Adriana Baranieckiego. W 1886 roku wyjechała do 
Monachium gdzie uczyła się w prywatnych szkołach Karla Kricheldorfa i Wilhelma Dürra. 
W 1896 roku wynajęła w Monachium własną pracownię, gdzie tworzyła przez kolejne 
dziewięć lat. W 1898 roku na stałe przeprowadziła się do Paryża. Swoje prace prezentowała 
na licznych wystawach w kraju i za granicą. Za swą działalność artystyczną otrzymała wiele 
nagród, między innymi Grand Prix na Wystawie Powszechnej w Paryżu w 1937 roku. W 1912 
roku została odznaczona francuską Legią Honorową, a w 1938 orderem Polonia Restituta. 
Należała do wielu polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych. Do najczęściej 
podejmowanych tematów jej prac należały portrety, sceny rodzajowe we wnętrzach oraz 
widoki z okna pracowni.

Martwe natury z japońską laleczką jako rekwizytem pojawiają się w twórczości Boznańskiej 
zapewne już w 1918 roku i należą bez wątpienia dla jej najwybitniejszych osiągnięć. Co 
prawda artystka już w okresie monachijskim malowała martwe natury (m. in. z chryzante-
mami) jednakże dopiero przed wybuchem I wojny światowej pojawia się ze wzmożoną siłą. 
(…) Boznańska ustawia w rozmaitych konfiguracjach te same przedmioty, lecz ów nieład 
jest rzeczywiście pozorny. Artystkę zdają się cieszyć kolejne układy ulubionych elementów 
malowane lekko i jakby mimochodem, swobodnie i czule (…) A.Król, Manggha Boznańskiej, 
Kraków, s. 94 [Owe martwe natury] stanowią pretekst do przeprowadzenie określonej idei 
malarskiej z zakresie koloru, orkiestracji zestawień, wzajemnego przenikania, rzadziej 
kontrastów (H.Blum, Olga Boznańska, Warszawa 1974, s. 48).

Olga Boznańska w pracowni w Krakowie przy malowaniu martwej natury, około 1920  
(zdjecie z archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie)





20 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

8
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Cyklameny

olej, płótno, 49 × 38 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW
na odwrocie: „malowałem/WW”

cena wywoławcza: 22 000 zł ● 

estymacja: 34 000 – 40 000 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 odzwier-
ciedla 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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9
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt

olej, płótno, 46 × 74,5 cm
sygn. p. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 34 000 zł ● 

estymacja: 40 000 – 60 000 zł

Jasnowłosa kobieta to zapewne Jadwiga, jedna z dwóch ulubionych przez artystę krakowskich modelek. Weiss malował ją kilkukrotnie 
w latach trzydziestych i czterdziestych XX w. Jak pisał Jan Zaklina, akty Weissa ukazują „jaki przepych, ile bogactwa malarskiego kryje 
w sobie matowy połysk skóry, wciąż inny, a kuszący (J.Zaklina, Wystawy zbiorowe w Zachęcie „Kurier Warszawski”, 8.02.1931). Są to 
„monumenty żywe, tak żywe że aż ten fenomenalny realizm, który nie ma w sobie nic z drobiazgowości – ten realizm charakteryzowany czystą 
artystycznością, zaczyna zdumiewać, przerażać – tem bardziej, że daje przepyszne dekoracje całości. Barwa z odczuciem rzeczywistości 
łączą się tak mocno, że czasem siła tych zdaje się przechodzić w brutalność – i aż zapomnieć o tym każe, że jest to wyższej kategorii 
sztuka czysta, swobodna twórczość artysty, który zjawiska bierze jako światło, kolor, wraz z wszystkimi ich odcieniami – i który wie, że 
żadna abstrakcyjna konstrukcja nie nie przewyższy przyrody w tworzeniu żywego przepięknego ornamentu – kobiety – pejzażu – kwiatu 
(Jan Kleczyński, Wystawa Wojciecha Weissa w Zachęcie, „Kurier Warszawski”, 8.02.1931)
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10
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj k. Łodzi – 1951 Paryż)

Kwiaty, 1932 r.

olej, płótno, 44 × 33 cm
sygn. i dat l. d.: 1932/Wł. Terlikowski

cena wywoławcza: 12 000 zł ● 

estymacja: 18 000 – 24 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P.Laurensa. Od 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w r. 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-Jeune. 
W r. 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje prace, przede 
wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) i Galerie Barreiro 
(1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, 
stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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11
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Wynalazca

olej, płótno, 28 × 47 cm
sygn. p. g.: Menkes

cena wywoławcza: 36 000 zł ● 

estymacja: 45 000 – 50 000 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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12
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Siedzący robotnik

olej, sklejka, 45 × 38 cm
sygn. p. g.: S. Eleszkiewicz
na odwrocie napis: SEATED LABOURER/
STANISLAS ELESZKIEWICZ

cena wywoławcza: 86 000 zł ● 

estymacja: 110 000 – 120 000 zł

W 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Mirgorodzie. W latach 1918–1919 
służył w kawalerii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Atenach, które 
ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. 
W 1923 roku zamieszkał w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na Salonach (1926, 
1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot Provenace 
(1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach figuralnych, a także 
i pejzażach. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje 
kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy, 
zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach 
Zjednoczonych.
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13
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 La Ciotat)

Akt na kanapie, 1923 r.

olej, płótno, 46 × 66 cm
sygn. i dat. p. d.: Pankiewicz/Paris 23
na krośnie pieczęć składu materiałów 
malarskich Aleksandrowicza w Krakowie

Reprodukowany:
Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Artyście 
w 140. rocznicę urodzin, Muzeum Na-
rodowe w Warszawie, 2006 r., kat. 305 
według planszy barwnej zamieszczonej 
w publikacji „Sztuka polska”, Wydaw-
nictwo Jakuba Mortkowicza, 1927 r., 
zeszyt 1, s. 128

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Oderfeldów (najprawdo-
podobniej zakup od artysty przez Stefana 
Oderfelda).

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 170 000 – 200 000 zł

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających 
na przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu. 
W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie 
do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne 
lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, 
odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został 
profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych 
zainicjował nurt polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjo-
nistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując 
grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią 
krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia 
koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, 
szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu 
malarskiego. Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował 
gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził 
do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował 
wówczas chętnie martwe natury o walorach dekoracyjnych.

Obraz najprawdopodobniej pochodzi z kolekcji Stefana Oderfelda, syna Adama wielkiego 
entuzjasty  i głównego mecenasa Pankiewicza. Adam Oderfeld (1856–1910) był znanym 
warszawskim adwokatem i miłośnikiem sztuki, a sukces zawodowy pozwolił mu na realizację 
pasji kolekcjonerskiej. Pierwsze prace Józefa Pankiewicza mecenas zakupił w 1895 roku. Były 
to portrety rodziny. W 1897 r. artysta namalował słynną Dziewczynkę w czerwonej sukience, 
portret córki adwokata, Józi. Znajomość z Adamem Oderfeldem rozpoczęła ważny etap w życiu 
Pankiewicza. Liczne zamówienia zapewniły artyście byt materialny i możliwość podróżowania 
po Europie. Mecenas kupował dzieła Józefa Pankiewicza do śmierci, a jego pasję przejął syn 
Stefan (1892–1944), również adwokat. Był on od 1924 roku reprezentantem interesów 
artysty, wyszukiwał nabywców oraz zajmował się organizacją wystaw. Jego kolekcja dzieł 
Pankiewicza, częściowo odziedziczona po ojcu, liczyła około 50 obrazów i rysunków.
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14
Jacek Malczewski 
(1854 Radom - 1929 Kraków)

Autoportret ze św. Agnieszką

olej, tektura, 67 × 96 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi: 
J. Malczewski 192(…)/ Lusławice 

Obraz posiada ekspertyzę p. Katarzyny Po-
siadały (historyk sztuki, wieloletni kustosz 
zbiorów Malczewskiego w Muzeum im. 
Jacka  Malczewskiego w Radomiu).

cena wywoławcza: 140 000 zł
estymacja: 190 000 – 220 000 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. Następnie 
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne 
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi. 

Świetnie malowany, psychologiczny wizerunek własny artysty znakomicie wpisuje się w cykl 
autoportretów które artysta malował  przez całe swoje twórcze życie. Obfitość i różnorodność 
autoportretów wynikała ze świadomości symbolu i znaczenia artysty w sztuce w sztuce 
przełomu wieków. Jako twórca właśnie przyjął na siebie rolę wizjonera, kreatora, duchow-
nego patrona. W autoportretach Jacek Malczewski wiernie odtwarzał rysy zewnętrzne, 
prawie nigdy nie próbując zdradzać swoich przeżyć. Twarz pozostała na ogół zamknięta, 
niedostępna. Świat wewnętrzny z wielkim bogactwem uczuć sugerowałyby często postaci, 
bądź rekwizyty towarzyszące malarzowi.
 Przestawiona na obrazie św. Agnieszka Rzymianka urodziła się w Rzymie ok. 291 roku, 
zamęczona za panowania Dioklecjana ok. 304 roku w nieznanych okolicznościach. Dziewica 
i męczennica chrześcijańska, święta kościoła katolickiego i prawosławnego. Z jej osobą wiąże 
się kilka ludowych przysłowi z których dwa mogą odnosić się do ikonografii obrazu: „Na 
świętą Agnieszkę – wychodzi woda na ścieżkę” oraz „Agnieszka łaskawa – puszcza skowronka 
z rękawa”. Skowronek niepozorny, szaropiórny ptaszek kolarzony jest z  nadejściem wiosny, 
a także z przebudzeniem poranka i radością życia. (…)

Cytowane fragmenty z ekspertyzy p. Katarzyny Posiadały z września 2016 r.
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15
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż podkrakowski

olej, płótno naklejone na tekturę, 
43,5 × 63 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 26 000 zł ● 

estymacja: 38 000 – 42 000 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 odzwier-
ciedla 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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16
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Kwiaty, 1912 r.

olej, płótno, 34 × 50,3 cm
sygn. i dat. l.d.: R.Bratkowski/Zimna 
Woda 1912

cena wywoławcza: 4 000 zł ● 

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera. 
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego 
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na 
inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne 
wybrzeża Capri. 
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17
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Cherubin Gniewosz w bitwie pod 
Suczawą w 1497 r., 1890 r.

akwarela, papier, 43,5 × 54,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/1890

Wybrana literatura:
K. Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław – 
Ossolineum, 1988, ss. 89–93, il. 647.
S.Witkiewicz, Juliusz Kossak, Warszawa 
1912, s.175

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 120 000 – 130 000 zł

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

Prezentowany obraz pochodzi z cyklu Gniewoszów, wykonanego przez Juliusza Kossaka 
na zlecenie Stanisława i Włodzimierza Gniewoszów. Monogramista Kossaków, Kazimierz 
Olszański, przyjął datę 1892 r. jako początek realizacji zamówionych ośmiu prac ilustrujących 
epizody historyczne rodziny Gniewoszów herbu Rawicz. Prezentowana akwarela, nieznana  
wcześniej, przesuwa to datowanie na 1890 roku, będąc pierwowzorem dla późniejszych 
wersji tego tematu.
 Jak pisze K.Olszański „w transakcji z Gniewoszami -pośredniczyło Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych we Lwowie, a osobiście, zaprzyjaźniony z artystą, Władysław Bełza. Jako 
pierwsze zostały namalowane dwa obrazy: Cherubin Gniewosz w bitwie pod Suczawą w r. 
1497 i Krzysztof Gniewosz ginie w obronie Chorągwi pod Chocimiem (…) Cherubin Gniewosz, 
słynny siłacz, z pędzącego konia nabił na kopię Wołocha i uniósł go w górę, koń i rycerz 
demonstrują siłę i impet walki, koń Wołocha wydaje się jakby również poderwany w górę, 
opada czterema nogami na ziemię, wokół wre walka bezwzględna, okrutna, odtworzona 
przez Kossaka z dominującym ruchem i dosadnym realizmem (...)”. K. Olszański, Juliusz 
Kossak, Wrocław... – Ossolineum, 1988, s. 89–90, il. 647. 
 W tle rysuje się sylweta średniowiecznego grodu w Suczawie (Mołdawia), gdzie polskie 
wojska w bitwach z Wołoszczyzna ugruntowywały swój przyjazny przyczółek na południowej 
rubieży Rzeczpospolitej. Cykl Gniewoszów uległ rozproszeniu. Nieznane jest miejsce prze-
chowywania pracy z 1892 r.: Cherubin Gniewosz w bitwie pod Suczawą w 1497, znanej 
z reprodukcji w monografii Stanisława Witkiewicza: Juliusz Kossak, Warszawa 1912, s. 175 
i powtórzonej w książce K. Olszańskiego, il. 647 – stąd waga historyczna prezentowanego 
dzieła Juliusza Kossaka, znakomitego pod względem artystycznym a jednocześnie będącego 
pierwszą wersją zamówionego przez Gniewoszów dzieła.
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18
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wesele krakowskie, 1932 r.

olej, płótno, 65,5 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1932

cena wywoławcza: 29 000 zł ● 

estymacja: 38 000 – 42 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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19
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z koniem, 1926 r.

olej, płótno na tekturze, 46 × 38 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1926.
na odwrocie tektury pieczątka: SENNE-
LIER PARIS

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 38 000 – 45 000 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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20
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z koniem, 1936 r.

olej, sklejka, 29,5 × 40 cm
sygn. i dat. u dołu: Jerzy Kossak/1936

cena wywoławcza: 11 000 zł ● 

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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21
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Potyczka, 1935 r.

olej, tektura, 28 × 39 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1935

cena wywoławcza: 13 000 zł ● 

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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22
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Trębacz 8. Pułku Ułanów im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Krakowie, 1924 r.

olej, płótno na tekturze, 50 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak|1924
na odwrocie częściowo nieczytelna pie-
częć z herbem Kos (herb Rodu Kossaków) 
odciśnięta w czerwonym laku

Do tego tematu Wojciech Kossak wrócił 
w 1938 roku. Wówczas namalował auto-
replikę prezentowanego obrazu (obecnie 
w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa (por. Kossakowie, Juliusz Kossak/
Leon Kossak/Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/
Karol Kossak, PGS Sopot, ilustr. s. 153, opis 
na str. 194)

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 32 000 – 38 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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23
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Obrona klasztoru w 1831 r. 
(Czwartacy pod Ostrołęką), 
1931 r.

olej, płótno, 100 × 150 cm
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Kossak 1931

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/
Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol Kossak; 
Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca – 2 paź-
dziernika 2016 r, ilustr. s. 164. opisany 
s. 195

cena wywoławcza: 90 000 zł ● 

estymacja: 130 000 – 140 000 zł

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

Obraz upamiętnia jedną z walk powstania listopadowego, stoczoną 26 maja 1831 r. – Bitwę 
pod Ostrołęką, w której w starciu z wojskami rosyjskimi wsławił się dowodzony przez gen. 
Ludwika Bogusławskiego 4 Pułk Piechoty Liniowej, tzw. Czwartacy. Kluczowym momentem 
była obrona klasztoru Zakonu o.o. Bernardynów, którego kościół św. Antoniego Padewskiego, 
uwieczniony na płótnie, pełnił funkcję szpitala polowego dla rannych w starciu. Artysta 
w późniejszym czasie powracał w swoich malarskich realizacjach do tego tematu. W 1935 r. 
powstał obraz odwołujący się do tej samej bitwy „Zmiana pozycji artylerii gen. Bema pod 
Ostrołęką” (reprod. i wzmiank. w publikacji Kazimierza Olszańskiego poświęconej Jerzemu 
Kossakowi; zob. K. Olszański, Jerzy Kossak, Kraków 1992, il. 126, s. 27–28,), który to 
oddział w kryzysowej chwili ruszył z natarciem i uchronił wojska polskie przed całkowitym 
rozbiciem.

Późniejsza wersja obrony Ostrołęki – „Zmiana pozycji artylerii gen. Bema pod Ostrołęką” 
 (zdjęcie na podst. reprod. w: K. Olszański, Jerzy Kossak, Kraków 1992, il. 126) 
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24
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Po polowaniu

olej, płyta malarska, 52 × 116 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d: A.Setkowicz

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

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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25
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zima

olej, płótno, 61 × 122 cm
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 8 000 zł ● 

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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26
Eugeniusz Arct
(1899 Odessa – 1974 Warszawa)

Kazimierz nad Wisłą, 1935 r.

olej, sklejka, 47,5 × 54,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Eugeniusz Arct/1935

cena wywoławcza: 4 000 zł ● 

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

W latach 1918–1920 odbył studia artystyczne w Kunstgewerbeschule w Lucernie, pod 
kierunkiem Van Moosa. Następnie, w okresie 1923–1930, kontynuował naukę w war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Tadeusza Pruszkowskiego. Był członkiem ugrupowania 
Szkoła Warszawska, ZAP oraz ZPAP. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę pedagogiczną, 
prowadząc zajęcia z rysunku. W 1946 roku został profesorem warszawskiej ASP. Od 1930 
roku wystawiał swoje prace ze Szkołą Warszawską, której był także współzałożycielem. 
Ponadto brał udział w wystawach IPS, bloku ZAP oraz w pokazach polskiej sztuki za 
granicą. Był laureatem licznych nagród i wyróżnień. Jego obrazy znajdują się w wielu 
muzeach za granicą. Malował martwe natury, widoki miejskie, głównie Warszawy, oraz 
przede wszystkim barwne, inspirowane impresjonizmem pejzaże (w szczególności Kazimierza 
Dolnego i Szczawnicy).
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27
Emil Krcha
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Pejzaż

olej, płyta, 35 × 44 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: Krcha

cena wywoławcza: 8 000 zł ● 

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

W latach 1919–1925 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. i następnie 
ponownie w 1927, wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z zało-
życieli grupy „Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–1933. 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 oraz różnicował fakturę. Stosował technikę olejną i akwarelę.
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28
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże czerwone, przed 1932 r.

olej, tektura, 60 × 59 cm
sygn. l. d.: a.karpiński
na odwrocie naklejka z 1932 roku 
z Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza Wojcie-
chowskiego w Krakowie z opisem pracy

cena wywoławcza: 20 000 zł ● 

estymacja: 26 000 – 28 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszcz-
kiewicza i L. Wyczółkowskiego, następnie zaś u A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 
1904–1907 kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, później w latach 
1908–12, w Paryżu w Akadémie Willi, a także w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował 
do Włoch, Londynu i Budapesztu, ostatecznie zaś osiadł w Krakowie. Od 1899 r. syste-
matycznie brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–1927 był 
wiceprezesem. Ponadto wystawiał w warszawskim TZSP, IPS oraz wielokrotnie za granicą, 
m.in. w Monachium, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne 
pokazy twórczości artysty miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym 
okresie malował pejzaże, widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. 
Zasłynął również jako malarz kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych 
we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami 
pędzla, miękko nakładaną plamą barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany 
nastrój emanujący z płótna.
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29
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Akt

olej, płótno, 68,5 × 97 cm
sygn. l.g.: Teod.Grott

cena wywoławcza: 28 000 zł ● 

estymacja: 35 000 – 38 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym ze szczególnym 
upodobaniem z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się 
różnymi technikami.
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30
Tadeusz Okoń
(1872 Błażowa-1957 Kraków)

Jańcia i Jurek, przed 1903 r.

olej, płótno, 151 × 116 cm
sygn. l. d.: T.Ok… (nieczytelnie)
na odwrocie nalepka z II Wystawy Wio-
sennej w Salonie Krywulta w Warszawie  
z opisem pracy

cena wywoławcza: 11 000 zł ● 

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Malarz, warsztatu uczył się w latach 1887–1896 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, mając 
za profesorów Matejkę, Axentowicza, Łuszczkiewicza i Loefflera. Następnie kontynuował 
studia artystyczne w Wiedniu, Monachium i Paryżu.  Po powrocie do Polski objął posadę 
nauczyciela malarstwa w Szkole Rysunku i Malarstwa w Bochni, gdzie pedagogiem był już 
Ludwik Stasiak. W jego twórczości dominującym gatunkiem był portret, zwłaszcza kobiecy, 
w którym się lubował. Wizerunki kobiet wykonane w technice olejnej i akwareli uzyskiwały 
pozytywny wydźwięk wśród  opinii publicznej. Cieszyły się tak dużym zainteresowaniem, że 
wykonywano liczne pocztówki z reprodukcjami jego prac. W dorobku artysty silnie zaznacza 
się także malarstwo sakralne, co było wynikiem środowiska, w którym się obracał. W czasie 
II wojny światowej malarz przebywał w Opatowie nieopodal Sandomierza, gdzie trudnił się 
wykonywaniem obrazów na wyposażenie tamtejszych kościołów, po okupacji osiadł natomiast 
w Krakowie, gdzie znalazł się pod opieką kapucynów. Początkowo Okoń pozostawał pod 
silnym wpływem założeń malarskich akademizmu, z upływem czasu jego warsztat ulegał 
przekształceniom w kierunku modernizmu i postimpresjonizmu.  Artysta był członkiem wielu 
ugrupowań, w tym TAP „Sztuka”, Towarzystwa im. Wita Stwosza w Krakowie i ZPAP. Często 
wystawiał swoje prace na ekspozycjach organizowanych przez TPSP w Krakowie, również 
w Warszawie, Łodzi, Lwowie i Wiedniu.
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31
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret pana Potockiego 
z rodziną, 1934 r.

olej, płótno, 141 × 154,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil/Hofman/1934

cena wywoławcza: 55 000 zł ● 

estymacja: 70 000 – 80 000 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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32
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Czytający list

olej, płótno 39,6 × 50,7 cm
sygn. p. g.: WWodzinowski (słabo 
czytelna)
do obrazu dołączona ekspertyza konser-
watorska dr Stanisława Kamińskiego.

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 19 000 – 22 000 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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33
Kazimierz Mordasewicz
(1859 Mińsk – 1923 Paryż)

Portret żony Marii Antoniny, 
1910 r.

olej, deska mahoniowa, 15,7 × 15,7 cm
sygn. i dat. p. d.: K.Mordasewicz/1910
na odwrocie: Portret żony Marii Antoniny/
szkic ol. 1910 r./Kazimierz Mordasie-
wicz (1859–1923)/ol, deska wym: 
15,7 × 15,7 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

W 1881 roku, po zakończeniu kariery wojskowej, rozpoczął naukę w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej, pod kierunkiem Wojciecha Gersona oraz Aleksandra Kamińskiego. Rok później 
naukę kontynuował w Petersburgu w Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wiele 
podróżował, m.in. do Włoch, Niemiec, Francji. W czasie podróży zasłynął jako wyśmienity 
kopista dzieł takich wielkich mistrzów jak Tycjan czy Rembrandt. Mordasewicz przede 
wszystkim zajmował się malarstwem portretowym i na tym polu zyskał miano prawdziwego 
mistrza. W jego obrazach pobrzmiewały echa twórczości  Velazqueza. Już za czasów jego 
pobytu w wojsku, artysta często tworzył wizerunki swoich kolegów oraz wojskowych. Później, 
uwieczniał twarze bogatych mieszczan i arystokratów (m.in. szereg wizerunków członków 
rodziny Tyszkiewiczów). W gronie pozujących Mordasewiczowi można wymienić całą plejadę 
wybitnych polskich twórców, artystów jak chociażby Henryka Sienkiewicza, Bolesława 
Prusa, Franciszka Kostrzewskiego, Stefana Żeromskiego, Ireny Solskiej, Elizy Orzeszkowej. 
Ponad to pracował jako ilustrator. Najchętniej sięgał po pastel, ale również malował farbami 
olejnymi i akwarelą. 
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34
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Rozżarzone Alpy, 1877 r.

olej, deska, 32 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: A. Świeszewski 1877

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz-
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał 
się na dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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35
Władysław Karol Szerner
(1870 Szebenice –1936 tamże)

Kozacki patrol

olej, deska, 50,5 × 40 cm
sygn. p. d.: Władysław Szerner iun.

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 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, chętnie sięgał po motyw 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 w TZSP w Warszawie.
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36
Jan Chełmiński
(1851 Brzustów – 1925 Nowy York)

Marszałek Ney i Napoleon 
z wojskami podczas kampanii 
rosyjskiej, 1902 r.

olej, płótno, 30 × 40 cm
sygn. i dat. p. d. wraz z dedykacją 
autorską: a mon cher ami/A. Vuillaume/
Jan V.Chelminski/Paris 1902

cena wywoławcza: 62 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej, do której uczęszczał w latach 1866–1868. 
Był również uczniem Juliusza Kossaka. Od 1873 do 1875 roku naukę kontynuował w Mo-
nachium w Akademii pod kierunkiem Alexandra Strähubera i Alexandra Wagnera. Studia 
artystyczne uzupełniał również w pracowni Józefa Brandta i Franza Adama. Po ukończeniu 
nauki artysta na stałe przebywał poza granicami Polski, kolejno będąc w Londynie, Paryżu, 
Petersburgu oraz Nowym Jorku, gdzie osiadł się na stałe. W swojej twórczości głównie 
malował sceny batalistyczne, wojskowe skupiając się na wątkach wojen napoleońskich 
oraz legionów polskich. W tych przedstawieniach na pierwszy plan wychodzi kunsztowność 
artysty w oddaniu wszelkich detali historycznego umundurowania, zbroi. W swoich pracach 
ukazywał również sceny z polowań, rodzajowe. Był kolekcjonerem broni. Artysta często swoje 
obrazy wysyłał na wystawy warszawskie. Jego obrazy należą do zbiorów wielu zagranicznych 
muzeów, m.in w.: Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Prezentowany obraz Jana Chełmińskiego „Marszałek Ney i Napoleon z wojskami podczas 
kampanii rosyjskiej”, 1902 r. pochodzi z dojrzałego paryskiego okresu jego twórczości 
(…) Chełmiński będąc kolekcjonerem dawnej broni i wybitnym znawcą żołnierskiego 
umundurowania, z mistrzowską finezją i polotem stworzył wymowną kompozycję o żywej 
palecie, nadając jej osobisty akcent zawarty w dedykacji dla bliskiego „drogiego przyjaciela 
A. Vuillaume”. (…) Malarz wprowadza widza w klimat okresu podbojów Napoleona, epoki 
barwnej z lekką nutką romantyzmu i owianej legendą wojen i odległych wypraw cesarza. 
(…) Prezentowane dzieło cechują bogate walory zarówno artystyczne, historyczne jak 
i edukacyjn. Obraz stanowi świadectwo kunsztu mistrzowskiego artysty (cyt. z opinii do 
obrazu Krzysztofa Barana)
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37
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Waza czy kobieta? 1894 r.

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

Prezentowany obraz jest ironicznym 
nawiązaniem do dzieła Henryka 
Siemiradzkiego Wazon czy kobieta 
(dziewczyna) z 1878 roku.

cena wywoławcza: 56 000 zł
estymacja: 75 000 – 80 000 zł

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

Wazon czy kobieta wg obrazu Henryka Siemiradzkiego,  
Tygodnik Ilustrowany, 1879, nr 1026 seria III, s. 328–329





60 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

38
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, papier, 64 × 47 cm 
w świetle ramy
sygn. p. śr.: Axentowicz

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 55 000 – 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 podroż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa- 
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce
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39
Franciszek Ejsmond
(1859 Krogulcza k. Radomia – 
1931 Warszawa)

Dziewczyna  
w zielonej chustce, 1922 r.

olej, deska, 24 × 38 cm
sygn. po prawej: Fr.Ejsmond
w l.d.: Fr.Ejsmond/1922

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

Malarz, ojciec Stanisława, który też został artystą kształcąc się wyłącznie pod bacznym 
okiem i wskazówkami swojego rodziciela. Franciszek pobierał nauki w prywatnej pracowni 
W. Gersona oraz w Klasie Rysunkowej. Już na tym wczesnym etapie edukacji ujawnił się 
jego wysoki talent, Ejsmond był doceniany przez profesorów na wystawach prac uczniów, 
plasując się w trójce najbardziej uzdolnionych adeptów. Naukę malarskiego warsztatu 
kontynuował za granicą w monachijskiej Akademii. Pobyt w Bawarii zaowocował pasmem 
sukcesów, artysta był kilkakrotnie nagradzany medalami, zyskał uznanie miejscowego 
i zagranicznego środowiska kolekcjonerów z Anglii, Rosji, a nawet Ameryki.  Przez pewien 
okres dzielił pracownię z Julianem Fałatem, która była częstym celem odwiedzin księcia 
regenta bawarskiego Luitpolda. W twórczości artysty dominowały sceny rodzajowe, a także 
studia portretowe, silnie zaznaczył się wpływ F. Defreggera. Ejsmond chętnie podejmował 
tematy, dla których tłem było proste i spokojne życie mieszkańców wsi, które idealizował. Na 
jego płótnach często pojawiały się dzieci; za obraz „Miłość Macierzyńska” otrzymał w 1887 r. 
srebrny medal. Malarz prezentował swój dorobek na licznych międzynarodowych wystawach. 



40
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Madonna

olej, tektura, 68,5 × 55 cm
sygn. (mało czytelnie) p. d.: Sichul

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

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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41
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Martwa natura z kieliszkiem 
i jabłkami, ok. 1915 r.

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygn. l. d.: Makowski

Reprodukowany i opisywany:
Jaworska W., Tadeusz Makowski, życie 
i twórczość, Wrocław 1964, Katalog 
obrazów olejnych Tadeusza Makowskiego, 
poz. 126.
Malarstwo polskie w kolekcji Ewy 
i Wojciecha Fibaków, MNW Warszawa, 
1992, s. 111.
Polski Paryż. Od Michałowskiego do 
Lebensteina, malarstwo polskie w kolekcji 
Wojciecha Fibaka, Muzeum Historyczne, 
Stary Ratusz, Wrocław 1998, s. 37.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Goreckich, Paryż 
Kolekcja Ewy i Wojciecha Fibaków, Polska

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

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

Tadeusz Makowski nawiązał kontakty z doktorem Ludwikiem Goreckim (wnukiem Adama 
Mickiewicza) i jego rodziną przez Władysława Władysława Ślewińskiego. Ta znajomość 
okazała się pełna życzliwości i trwała wiele lat. Artysta spędzał w domu państwa Goreckich 
niemal wszystkie niedziele i święta. Silna więź emocjonalna wywiązała się pomiędzy Ma-
kowskim, a synem doktora - Jerzym - wówczas kilkunastoletnim młodzieńcem. Jako jedyny 
potrafił wywrzeć wpływ na niesfornego chłopca, który darzył malarza dużym szacunkiem 
i sympatią. Makowski w wolnych chwilach uczył Jerzego niemieckiego, łaciny i matematyki, 
chłopiec zaś potrafił godzinami przesiadywać w pracowni artysty i przypatrywać się jego 
pracy. Jerzy był obdarowywany przez malarza wykonanymi przez niego obrazami. Przykładem 
jest prezentowana Martwa natura z kieliszkiem i jabłkami oraz portret Rybaka z fajką, które 
to studium artysta cenił najwyżej i do którego był bardzo przywiązany. Jak relacjonowała 
Władysława Jaworska, monografistka twórczości Tadeusza Makowskiego, zachowało się 
wiele listów z korespondencji pomiędzy malarzem a Jerzym, w których pobrzmiewa tkliwe 
uczucie między przyjaciółmi. Jerzy Gorecki trwał przy artyście w ostatnich chwilach jego życia:

Mój czas – liczony skądinąd na minuty – nie liczy się, jeśli chodzi o mego nieocenio-
nego Przyjaciela, którego uważałem za starszego brata. Powiernik moich młodych lat, 
„piorunochron” między rodzicami a mną. (…) Tak, byłem naocznym świadkiem pracy 
makowskiego; lubiliśmy się bardzo, przeżyłem z nim w latach 1912-1932 niezapomniane 
chwile. Zamknąłem mu oczy i owinąłem go na wieczność w płótno wileńskie, które tak 
lubił. (…) jego śmierć wyznaczyła dla mnie koniec jakiejś epoki – epoki mojej młodości, 
wieku dorastania, marzeń młodzieńczych…

Fragment listu Jerzego Goreckiego do Władysławy Jaworskiej
Pamiętnik. Śladami Makowskiego – Komentarz do „Pamiętnika”,  

Warszawa 1960, s. 377–379.
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42
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Przed domem

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

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium 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.

Po przyjeździe do Paryża, gdzie przebywał w latach 1910-1913 oraz 1923-1939, artysta 
zetknął się z twórczością impresjonistów. Przykładem pracy inspirowanej założeniami for-
malnymi impresjonizmu jest prezentowany obraz Przed domem (ok. 1913). Nacisk położony 
jest na ukazanie wrażeniowości wywołanej efektami świetlnymi, spowodowanymi przez 
przedzierające się przez liście drzew promienie słoneczne. Paleta barwna jest rozjaśniona, 
świetlista, kadr fotograficzny. 

W malowanych przez Kramsztyka pejzażach możemy odnaleźć motyw symbolicznej ucieczki 
z miasta, lęku przed nowoczesnym, przemysłowym światem i pragnienie powrotu na łono 
natury. 

R. Piątkowska, „Rozkosz w użyciu farby… owa rozkosz czysto malarska…”  
[w:] Roman Kramsztyk 1885–1942. Wystawa monograficzna;  

luty-marzec 1997, Warszawa 1997, s. 22.

Trudno określić, czy Kramsztyk stoi zdecydowanie po tej, czy po tamtej stronie, aczkolwiek 
temperament artystyczny tego malarza nie pozostawia żadnych wątpliwości: z pragnień 
i umiłowań jest Kramsztyk zdecydowanym klasykiem. Ale to nie może wyczerpać wszystkich 
jego możliwości, gdyż żyje w świecie wstrząsanym wybuchami, które w jakiś sposób odbijać 
się muszą nawet najbardziej do klasyczności skłonnym temperamencie. Dlatego też o duszę 
Kramsztyka walczą jeszcze liczne duchy i gdyby malarz ten tak intensywnie i dodajmy, 
tak pracowicie nie przeżywał każdego drgnienia, jakie dochodzi go ze świata, można by 
go nazwać eklektykiem.

W. H. H., Roman Kramsztyk,  
„Naród – Dodatek Literacko-Artystyczny” 1921, nr 19, s. 3
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43
Maksymilian Piotrowski
(1813 Bydgoszcz – 1875 Królewiec)

Kochankowie z Sorrento, 
ok. 1840 r.

olej, płótno, 21 × 17 cm
sygn. p. d.: MPietrowski
na odwrocie nalepka z napisem: (…) in 
Sorent./(…)/M. A. Pietrowski in Berlin, 
Zimer Str./No 26

cena wywoławcza: 64 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł

Kształcił się w berlińskiej akademii pod kierunkiem W. Hensla oraz w Düsseldorfie, gdzie 
wpływ na jego twórczość wywarł dyrektor akademii, F.W. von Schadow. Po zakończeniu 
nauki, na początku lat 40., wyjechał do Włoch, przebywając m. in. w okolicach Neapolu. 
Pobyt ten zaowocował wieloma obrazami, ukazującymi południowowłoski pejzaż oraz sceny 
z życia. W 1849 roku, po wcześniejszym pobycie w Berlinie, udał się do Królewca, gdzie 
osiadł na stałe, obejmując jednocześnie stanowisko profesora tamtejszej akademii. Pod 
wpływem Nazareńczyków artysta wprowadził do swej twórczości sentymentalny nastrój, 
charakterystyczny szczególnie dla licznie podejmowanych scen rodzajowych. Malował również 
portrety, tematy religijne i historyczne, w tym polskie. Zajmował się ponadto malarstwem 
monumentalnym (był współtwórcą m. in. fresków w auli uniwersytetu w Królewcu). Utrzy-
mywał kontakt z krajem, zwłaszcza zaś ze swoim rodzinnym miastem, dla którego kościołów 
wykonał kilka malowideł. Obrazy Piotrowskiego, poprzedzane szkicami, znamionuje staranny 
rysunek, a także bezbłędnie budowany za pomocą światłocienia nastrój. Artysta uczestniczył 
w wielu wystawach zwłaszcza w Niemczech, ale także w krakowskim i lwowskim TPSP, 
warszawskim TZSP. Największy zbiór jego prac znajdował się do wojny, podczas której uległ 
zniszczeniu, w ówczesnym Muzeum Miejskim w Bydgoszczy. Obecne Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego kontynuuje gromadzenie prac Piotrowskiego, tworząc wciąż 
największą ich kolekcję w Polsce.
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44
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Pejzaż włoski

olej, płotno, 53,5 × 44,5 cm
sygn. l. d.: A.S

cena wywoławcza: 56 000 zł 
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Jeden z przedstawicieli polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Naukę malarstwa roz-
począł w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Christiana Breslauera. W 1864 
roku wyjechał do Monachium i kształcił się w tamtejszej Akademii u prof. Fritza Bambergera. 
Podróżował do Włoch, Francji, Tyrolu i Szwajcarii. Wyjechał również do Rzymu gdzie zatrzymał 
się na dłużej i spędził wiele czasu na okolicznych plenerach. Od 1873 zamieszkał na stałe 
w Monachium. Często jednak przejeżdżał do kraju gdzie chętnie odwiedzał Tatry. W czasie 
podróży wykonywał studia i malarskie szkice z natury. Najchętniej malował pejzaże górskie 
i nadmorskie, często oświetlone promieniami zachodzącego słońca czy włoskie ogrody 
(z okresu rzymskiego). Wystawiał w wielu miastach europejskich, a także w warszawskiej 
Zachęcie i w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1864–1895 
niemal corocznie). Jego obrazy cieszyły się niekłamanym uznaniem krytyki oraz powodzeniem 
u publiczności. W 1881 jeden z pejzaży kupił sam Ludwik II, król Bawarii. W 1896 roku, 
po śmierci artysty odbyła się jego monograficzna wystawa w monachijskim Kunstvereinie.
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45
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Studium do Ataku husarii, 1908 r.

olej, płótno, 46,5 × 57 cm
sygn. p. d.: Batowski oraz podpis: 
Studium do ataku husarij 1908 r.

Pochodzenie:
Kolekcja  prof. Antoniego Cieszyńskiego 
(1882-1941), profesora UJK we Lwowie, 
twórcy polskiej stomatologii i jednego 
z pionierów stomatologii światowej.  
Ofiarowana przez potomków Fundacji 
dla Wydziału Prawa i  Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego.

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, 
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów 
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził 
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. 
Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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46
Eugen Birzer
(1847 Waldasseen – 1905 Monachium)

Na wrzosowisku, 1899 r.

olej, płótno, 70 × 105 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Birzer München 99

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Pejzażysta niemieckiego pochodzenia. Absolwent filozofii i prawa na Uniwersytecie Mona-
chijskim. Pracował w Berlinie w Instytucie Litografii, uczęszczał do szkoły artystycznej oraz 
do Akademii Sztuk Pięknych, kształcąc się w pracowni Martina Wilberga. Na Politechnice 
Monachijskiej wykładał zajęcia z zakresu sztuki. Początkowo tworzył pod wpływem Josepha 
Wengleina (1845–1919). Wśród malarstwa pejzażowego szczególnie upodobał sobie 
bawarskie leśne krajobrazy, zatopione w nastrojowości wczesnej wiosny bądź jesieni.
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47
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Rzeka zimą

olej, płyta, 50 × 68 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

Pochodzenie:
Fundacja dla Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
(ofiarowany przez darczyńców)

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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48
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zimowy strumyk, 1935 r.

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Wiktor Korecki/1935

cena wywoławcza: 13 000 zł ● 

estymacja: 18 000 – 25 000 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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49
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże

olej, tektura, 34,5 × 50 cm
sygn. l. d.: a.Karpiński
na odwrocie: Róże/mal/A.Karpiński/
Kraków

cena wywoławcza: 11 000 zł ● 

estymacja: 15 000 – 17 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszcz-
kiewicza i L. Wyczółkowskiego, następnie zaś u A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 
1904–1907 kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, później w latach 
1908–12, w Paryżu w Akadémie Willi, a także w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował 
do Włoch, Londynu i Budapesztu, ostatecznie zaś osiadł w Krakowie. Od 1899 r. syste-
matycznie brał udział w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–1927 był 
wiceprezesem. Ponadto wystawiał w warszawskim TZSP, IPS oraz wielokrotnie za granicą, 
m.in. w Monachium, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne 
pokazy twórczości artysty miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym 
okresie malował pejzaże, widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. 
Zasłynął również jako malarz kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych 
we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami 
pędzla, miękko nakładaną plamą barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany 
nastrój emanujący z płótna.

Gdy wiosna nadejdzie – mówi Karpiński – co parę dni kupuję pęki róż, bez których nie 
mogę się wprost obejść. One są dla mnie szkołą kolorytu. Ich to subtelnym tonacjom 
zawdzięczam bardzo wiele. Nikt nie uwierzy, ile subtelnych odcieni i półtonów mieści się 
jednym kwiecie róży. Na pozór tego się nawet nie widzi. Dopiero, gdy się zacznie malować, 
spostrzega się, jak wielką jest skala tonów i półtonów, które składają się na bogatą szatę tego 
królewskiego kwiatu. To też z prawdziwą pasją i z wyjątkowym przejęciem poświęcam czas 
na studja kwiatów. I to ma dla mnie podwójne znaczenie, gdyż studjum kwiatów pomaga 
mi bardzo w portrecie kobiecym. Nie zapominajmy bowiem, czem jest portret wykwintnej 
damy. Obok naturalnego wdzięku czy urody, ileż wymaga sztuki, pielęgnacji, kaprysów 
i nastrojów mody natura kobieca.

Cyt. za M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961,
Sandomierz – Stalowa Wola 2003 [kat.], s. 28
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50
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret kobiety, 1938 r.

olej, płótno, 80 × 62 cm
sygn. i dat. l. d.: Kidoń 1938
na odwrocie orzeczenie Leszka Ludwikow-
skiego z 1983 roku

cena wywoławcza: 7 500 zł ● 

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1910 roku we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Stanisława Kaczora Batowskiego oraz Ludwika Kwiatkowskiego. Naukę 
uzupełniał w Paryżu i Amsterdamie. Podróżował również do Niemiec, Austrii, Włoch i Belgii. 
W czasie I wojny światowej w szeregach austriackiej armii pełnił funkcję malarza wojskowego. 
W 1922 roku artysta został zaproszony przez angielskiego ambasadora Maxa Müllera do 
Warszawy. W tym też czasie zyskał sławę jako najlepszy portrecista warszawskich elit, 
malując przede wszystkim wizerunki dyplomatów oraz ich żon. To właśnie dzięki kobiecym 
portretom Kidoń był zaliczany do grona najwybitniejszych portrecistów w tamtym okresie. 
Jego prace, budowane stonowaną paletą barw, charakteryzowały się niezwykłą umiejęt-
nością oddania wdzięku i urody portretowanych modelek. Obok stonowanych portretów 
w twórczości artysty pojawiały się również wirtuozerskie przedstawienia zmysłowych aktów. 
Artysta miękko operując kolorem, potrafił uchwycić sensualność nagiego, kobiecego ciała. 
Poza portretami w twórczości artysty pojawiały się również pejzaże oraz martwe natury 
z kwiatami. W 1927 roku Kidoń przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza 
indywidualna wystawa. Tam też, wraz ze Stanisławem Ligoniem, utworzył w 1929 roku 
Związek Zawodowy Artystów Plastyków na Śląsku. Był również założycielem Ogólnopolskiej 
Grupy Twórczej „Zachęta”. Pozostając na Śląsku, Kidoń podobnie jak w Warszawie, skupiał 
się na portretowaniu osób związanych ze światem polityki, a także i kultury. Jego prace 
brały udział w wystawach we Lwowie, Warszawie, Katowicach.
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51
Emil Lindeman 
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków k. Łodzi)

Gdynia – widok na Sopot 

olej, płyta malarska, 71,5 × 103 cm
sygn. p. d.: Emil Lindeman

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł

Zdobywał wykształcenie artystyczne w wielu instytucjach w Polsce i za granicą. Naukę 
rozpoczął od uczęszczania na zajęcia w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie. 
Już na tak wczesnym etapie ujawnił się talent artysty, o czym świadczy list pochwalny z Aka-
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu, będący odpowiedzią na udział adepta w państwowym 
konkursie szkoł rysunkowych. Kolejnym etapem edukacji był wyjazd do Krakowa, gdzie 
studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych i miał możliwość asystowania mistrzowi 
Matejce przy pracy nad polichromiami w Kościele Mariackim. W 1890 r. zdecydował się 
wyjechać do Paryża, gdzie uczęszczał do znamienitych szkoł: Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych, Academie Julian oraz Academie Colarossi. Podczas pobytu w Paryżu 
powstała nagrodzona w konkursie Tygodnika Ilustrowanego praca „Plac zamkowy”. Dorobek 
artystyczny malarza stanowią w głownej mierze małego formatu pejzaże w technice olejnej 
i akwareli, pod koniec życia były to przeważnie martwe natury.
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52
Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Widok na morze

olej, płótno na tekturze, 48 × 68 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: R. Bratkowski

cena wywoławcza: 4 400 zł ● 

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza. 
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera.
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego. 
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego
dominują pejzaże, zwłaszcza o tematyce morskiej. Są to często nastrojowe widoki brzegu 
morskiego, o harmonijnej kompozycji, ze znakomicie oddaną barwą wody i rytmicznym
ruchem fal.
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53
Heinrich Zügel
(1850 Murhardt – 1941 Monachium)

Trzy owce, 1872 r.

olej, płótno, 78 × 100 cm
sygn. i dat. środkowy dół: H.Zügel1872.

cena wywoławcza: 96 000 zł
estymacja: 140 000 – 170 000 zł

Jeden z najwybitniejszych niemieckich malarzy animalistów. W latach 1867–69 studiował 
w Kunstschule w Stuttgarcie, a następnie w Akademii Monachijskiej u A. Braitha. Naukę 
kontynuował w Paryżu, Holandii i Belgii. Wiele wystawiał, otrzymując liczne medale i nagrody 
na międzynarodowych wystawach sztuki. W latach 1895–1922 był profesorem w Akademii 
Monachijskiej. Obecnie jego dzieła zdobią największe kolekcje muzealne.

Niniejszy obraz powstał w 1872 roku i przynależy do wczesnego okresu twórczości Zügla, gdy 
krystalizowały się jego zainteresowania. Dzieło wyróżnia się swobodą wykonania, odsłaniając 
w pełni ukształtowany już warsztat malarski. Figuruje ono w jednej z pierwszych monografii 
artysty (por. G. Biermann, Heinrich von Zugel, Bielfeld und Leipzig 1911, s. 6). W jego 
twórczości wyróżnia się kilka okresów, najwcześniejszy i trwający aż do końca XIX wieku, 
nosi nazwę „Schaffenperiode” („okresu owiec”), artysta bowiem z wielkim znawstwem 
i upodobaniem podejmował ten właśnie temat. Powstały wówczas jego najsłynniejsze 
kompozycje malarskie i rysunkowe, z tamtego czasu pochodzi też jego wielka popularność. 
Stylistycznie malarstwo Zügla wiąże się realizmem, aczkolwiek artysta czerpał też wiele 
z tradycji animalistyki czasów nowożytnych. Niezwykle ważna, dla jego artystycznej formacji, 
stała się podróż do Paryża, a następnie do Holandii i Belgii w końcu lat osiemdziesiątych, 
gdzie zaznajomił się twórczością E. Verboeckhovena, A. von Mauvego i J. H. L. Haasa. 
Utwierdził się wówczas w swych poglądach artystycznych i w dokonanym wyborze. (z opinii 
p.Iwony Danielewicz)
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54
Otolia Kraszewska 
(1859 Żytomierz – po 1938 Monachium(?))

Pisząca list

olej, płótno, 53 × 72 cm 
sygn. p. d.: Otolia Kraszewska (zatarta)

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 38 000 zł

Studia malarskie odbyła w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Iwana 
Ajwazowskiego. Około 1980 roku wyjechała do Monachium, gdzie związała się ze środo-wi-
skiem skupionym wokół Józefa Brandta. W latach 1896–1913  pracowała jako ilustra-torka 
w monachijskim czasopiśmie Jugend. Jej rysunki były również zamieszczane w pol-skich 
wydawnictwach, jak np. Tygodnik Ilustrowany, Świat, Życie i Sztuka czy Ziarno. Zajmowała 
się także zdobnictwem książek oraz sztuką dekoracyjną. Projektowała wachla-rze, okładki, 
ilustracje, tapety, parawany. Malowała dekoracyjne, przedstawienia pięk-nych dam jak również  
martwe natury oraz sceny religijne i rodzajowe. Jej prace były pre-zentowane w monachijskich 
wystawach Kunstverein, a także Glaspalast oraz w Berlinie, Krakowie i Warszawie.
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55
Aleksander Mroczkowski 
(1850 Kraków – 1927 Stubno 
k. Przemyśla)

Bronka, 1900 r. 

olej, płótno, 63,5 × 46 cm 
sygn. l. d.: Xaweremu (zatarte)/ A. Mrocz-
kowski/ 9 (...) 1900. oraz p. g.: Bronka. 
na krośnie fragment nalepki z opisem 
obrazu 

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

Rozpoczętą w roku 1865 naukę w krakowskiej SSP pod kierunkiem m.in. W. Łuszczkiewicza 
kontynuował od 1873 r. w akademii monachijskiej w pracowniach A.Wagnera oraz O. Seitza. 
Po czterech latach artysta powrócił do Krakowa, by pobierać lekcje malarstwa u J. Matejki. 
Z początkiem lat 80-tych ponownie wyjechał na kilka lat do Monachium. W roku 1890 
osiadł w Krakowie. Przewodnim motywem jego twórczości jest pejzaż tatrzański, malowany 
z precyzją bliską sztuce fotografii. Sceny rodzajowe ilustrujące życie na wsi, a także portrety 
zarówno prostych ludzi, jak i właścicieli majątków ziemiańskich, są z kolei owocem częstych 
wypraw artysty do podkrakowskich wsi. Mroczkowski zajmował się również malarstwem 
monumentalnym. Twórczość jego prezentowana była na wielu wystawach, zwłaszcza w TZSP 
w Warszawie oraz w TPSP w Krakowie i Lwowie.
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56
Adam Bunsch
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Króliki, 1936 r.

olej, płótno, 51,5 × 77 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Adam Bunsch 1936

cena wywoławcza: 8 500 zł ● 

estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany był 
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie lat 
50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki w technice 
akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, przedstawieniami zwierząt 
i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże.
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57
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Kościół w Dębnie

olej, tektura, 29,5 × 38 cm
sygn. l. d.: St. Gałek

cena wywoławcza: 4 500 zł ● 

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 r. do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował 
także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety.
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58
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Cyrk Orlando w Zakopanem

olej, sklejka, 40 × 50 cm
sygn. p. d.: SKamocki
na odwrocie papierowa nalepka z od-
ręcznym autorskim napisem: Stanisław 
Kamocki/„Cyrk Oskardo”/w Zakopanem/
farb. Olejn./cena...

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP 
w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej i jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji oraz emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, 
Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem 
sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu barw, stosując 
niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne 
elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas artyście udało się wyzwolić 
spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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59
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Kościółek na Podhalu, 1931 r.

olej, płótno; 59,5 × 80 cm
sygn. l.d.: Borysowski 931

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 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 tworczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco poźniej, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogolnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagrod, 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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60
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Kwiaty, przed 1932 r.

olej, tektura, 76 × 57,5 cm
na odwrocie napis: Cybulski „ Kwiaty”/
Wystawa Sztuk Pięknych/Kraków 1932

cena wywoławcza: 9 000 zł ● 

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego 
Laszczki, a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 
kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów 
Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże, 
martwe natury oraz portrety.
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61
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płyta, 50 × 73,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. u dołu: L.DILL

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 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.
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62
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Pomnik Jana Sobieskiego 
w Łazienkach, 1920 r.

olej, płyta, 47 × 62,5 cm
sygn. i dat l. g.: T.Cybulski/Warszawa 
(1)920 oraz w p. g. dedykacja 
z 1921 roku
na odwrocie naklejka z Salonu Dorocz-
nego w 1921 r. w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim 
z opisem pracy
oraz nalepka z 1912 r. z opisem pracy

cena wywoławcza: 7 500 zł ● 

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego 
Laszczki, a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 
kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów 
Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże, 
martwe natury oraz portrety.
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63
Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Chłopiec w fartuszku (Petit 
garçon), ok. 1920 r.

olej, płótno, 41 × 27 cm
sygn. u dołu: Tadé/Makowski
opis. na odwrociu: Tadé Makowski/Petit 
garçon./Paris

Opisywany:
Jaworska W., Tadeusz Makowski, życie 
i twórczość, Wrocław 1964, Katalog 
obrazów olejnych Tadeusza Makowskiego,
poz. 276, str. 335 

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska (zakup w 1959 
w krakowskiej Desie)

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 150 000 – 170 000 zł

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

Do 1918 r. dziecko w twórczości Makowskiego występowało tylko sporadycznie, teraz zaczyna 
być postacią centralną, pierwszoplanową. (…) Mniej więcej od przełomu 1919-1920 dzieci 
Makowskiego to już nie biedne wiejskie popychadła – na ich twarzach pojawia się uśmiech, 
w oczach zamiast apatii błysk dowcipu i ciekawości. Na ten okres przypada także przeobra-
żenie pod względem malarskim. Obserwujemy przede wszystkim uproszczenie dziecięcej 
fizjonomii, rysunek staje się delikatniejszy, faktura spokojniejsza, gładsza, modelunek mniej 
kontrastowy. (…) Gama kolorystyczna dziecięcych portretów, początkowo dość ciemna, 
z biegiem czasu przejaśnia się, rozgrywając się w tonach perłowych szarości, delikatnych 
odcieni różowych, liliowych i niebieskich.
 W. Jaworska, Tadeusz Makowski. Życie i twórczość,  

Wrocław 1964, s. 142–145
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64
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdańsk – Nad Motławą

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

cena wywoławcza: 6 000 zł ● 

estymacja: 15 000 – 17 000 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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65
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Portret mężczyzny

olej, płyta malarska, 69 × 49 cm
w świetle oprawy
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: H. Bara-
nowski

cena wywoławcza: 6 000 zł ● 

estymacja: 9 000 – 12 000 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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66
Rudolf Priebe 
(1889–1956 Rudolfstadt)

Łodzie

olej, płótno, 60 × 81 cm 
sygn. l. d.: Priebe

cena wywoławcza: 2 400 zł ● 

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorow A. Buscha i E. Ka-
empffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha. 
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla tworczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące 
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były 
mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej 
i intensywnej kolorystyce.
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67
Grzegorz Mendoly-Stefanoff
(1898–1966)

Wenecja, 1935 r.

olej, płyta, 68 × 96 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. g.: G.Mendoly 1935

cena wywoławcza: 9 500 zł ● 

estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Artysta pochodzenia bułgarskiego, o dość enigmatycznym życiorysie. Otrzymał zaszczytny 
tytuł profesora Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. Wiadomo, że bardzo dużo podróżował, 
odwiedzając państwa w Europie, Ameryk oraz Afryki. W Wenecji prowadził szkołę malarską. 
Zawitał również do Polski, gdzie przez rok przebywał w Katowicach, następnie wyjeżdżał do 
Łodzi, Warszawy, Poznania i Krakowa. W twórczości artysty przeważają budowane świetlistą 
plamą barwną pejzaże, rzadziej portrety oraz sceny rodzajowe. Charakterystyczną cechą 
obrazów Mendloy-Stefanoffa jest mistrzowska technika nakładania farb jedynie szpachlą.
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68
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Macierzyństwo, około 1976 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. p. d.: Ebiche
na odwrocie napis: Ebiche / la mamma / 
con i ...auguri (nieczytelny)

cena wywoławcza: 9 000 zł ● 

estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystow polskiego malarstwa 
lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystow 
Ecole de Paris. W 1929 uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, 
a w 1933 w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 artysta powrocił 
do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 1950–1969 w war-
szawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) i Fundacji Solomona 
R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).
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69
Eugeniusz Eibisch 
(1896 Lublin –1987 Warszawa)

Kwiaty, około 1976 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: Ebiche/ 76
na odwrocie dedykacja autorska: all` 
amico Nuccio / Eugenius / Ebiche / 
Natale 1978

cena wywoławcza: 7 000 zł ● 

estymacja:  11 000 – 13 000 zł
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70
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Pierrot

olej, płótno, 65 × 50 cm
na odwrocie: JADWIGA LESIECKA/olej/
płótno, 65x50 cm

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artystki

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

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie mieszkała i tworzyła. Malowaniem 
zajęła się  dopiero w połowie lat 50. XX w, do tej pory nie miała za sobą żadnych studiów 
artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób i eksperymentów malar-
skich. Po namowach Józefy Wnukowej, której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła 
do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała się jednak ze względu na dojrzały 
już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się artystka dalej tworzyła, co zaowocowało 
utworzeniem pierwszej indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała się 
z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała do Paryża, gdzie zetknęła 
się z osobą prof. Collina, który uważał, że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia 
artystycznego, mając już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. W 1962 r. 
odbyła się w Paryżu kolejna wystawa obrazów malarki, którą odwiedził Józef Czapski. 
Artysta miał tak wysokie zdanie o twórczości Lesieckiej, że postanowił zaprosić koleżankę 
do współudziału w ekspozycji organizowanej w 2000 r. przez Muzeum Archidiecezjalne 
w Częstochowie. Lesiecka była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a jej prace 
znajdują się w zbiorach m. in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
w Gdańsku oraz w licznych kolekcjach prywatnych zarówno polskich jak i zagranicznych.
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71
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Modelka

olej, płótno, 92 × 73 cm 

cena wywoławcza: 16 000 zł ● 

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r.
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra
Kultury.
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72
Aleksander Kobzdej
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Mexico III, 1962 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm
na odwrocie napisy autorskie: Aleksander 
Kobzdej/1962/MEXICO III/81 × 65

cena wywoławcza: 50 000 zł ● 

estymacja: 60 000 – 70 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W czasie socrealizmu 
był jednym z czołowych artystów zaakceptowanych przez władze komunistyczne. W końcu, 
jego styl uległ dużej zmianie. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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73
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Bażant, 1970 r.

olej, płótno, 55 × 61 cm
sygn. l. d.: J. Cybis
na odwrocie napis: JAN CYBIS/„Bażant” 
1970r. oraz na krośnie ARKADY 511 
55X61

Opisywany:
Jan Cybis, Warszawa 1984, kat. poz. 511

cena wywoławcza: 36 000 zł ● 

estymacja: 46 000 – 55 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. Po wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwą i fakturą.
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74
Andrzej Strumiłło
(ur. 1927 Wilno)

Wielka pieczęć, ok. 1963 r.

olej, płótno, 45,5 × 52 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, również poeta. Studia rozpoczął w 1945 roku w łódzkiej 
PWSSP. Studiował także w krakowskiej ASP, którą ukończył w 1950 roku. Na obu tych 
uczelniach w latach 1949 – 1953 był asystentem. W czasie studiów związany z tzw. Grupą 
Samokształceniową Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, której przewodził Andrzej 
Wróblewski. Artysta wiele podróżował, między innymi odwiedził Chiny, Mongolię, Indie, 
Wietnam. W swych dziełach artysta bardzo często wykorzystuje metaforę, nadając swym 
dziełom swoistego nastroju. Strumiłło jest też autorem projektów ponad 50 ekspozycji. Tworzył 
także plakaty, reportaże oraz wiersze. W 1970 roku wydał autorską książkę zatytułowaną 
„Moje”.
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75
Eugeniusz Markowski
(1912 Warszawa – 2007 tamże)

Diablo

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. p. d.: E. Markowski
na odwrocie powtórzona sygnatura: 
E. Markowski
na krośnie: 125 XI13. oraz „DIABLO” 

cena wywoławcza: 23 000 zł ● 

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Studiował w ASP w Warszawie. W 1939 roku otrzymał dyplom u Tadeusza Pruszkowskiego. 
Przebywając we Włoszech w latach 1940–1950 związał się z grupą Libera Associazione 
Arti Figurative i z Art Club. Był dyplomatą we Włoszech oraz Kanadzie. Po powrocie do kraju 
został dyrektorem Biura Współpracy Kulturalnej z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Stanowisko to piastował w latach 1960–1969. W 1969 roku objął stanowisko profesora na 
macierzystej uczelni. Głównym motywem prac Markowskiego stanowią postaci człowieka oraz 
zwierząt, które artysta celowo deformuje, nadając im karykaturalny wydźwięk. Zajmował się 
scenografią, współpracując z Operą Gdańską i teatrami warszawskimi. W 1963 reprezentował 
Polskę na Biennale w Sao Paulo.
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76
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Jezioro Annecy, 1989 r.

olej, płótno, 75 × 84,5 cm
sygn. p. d.: Szancenbach
na odwrocie autorski opis: JAN SZAN-
CENBACH/JEZIORO ANNECY/1989
oraz naklejka z pracowni artysty na 
krośnie

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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77
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Kawony i dynia II, 1988 r.

olej, płótno, 85 × 95 cm
sygn. p. d.: Szancenbach
na odwrocie autorski opis: JAN SZAN-
CENBACH/KAWONY I DYNIA II/1988

cena wywoławcza: 22 000 zł ● 

estymacja: 28 000 – 32 000 zł
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78
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Malarz

olej, płótno, 33 × 27,5 cm
sygn. p. d.: G. MORYCIŃSKI

cena wywoławcza: 3 800 zł ● 

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W latach 1956–1961 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach 
A. Nachta-Samborskiego i S. Szczepańskiego. Na przełomie lat 60. i 70. przebywał na 
stypendiach w Paryżu, Londynie, Sztokholmie i Włoszech. Aktywnie uczestniczył w życiu 
artystycznym, od roku 1974 należał do ZPAP, wiele wystawiał. Tworzył kompozycje figuralne, 
portrety, wnętrza, pejzaże. Prace jego cechuje duża wrażliwość kolorystyczna, a także 
odrealniony nastrój.
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79
Witold Pałka
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

Śniadanie na trawie, 2003 r.

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn.i dat. p.d.: Pałka W./2003

cena wywoławcza: 30 000 zł ● 

estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Studiował w Krakowie w ASP, na Wydziale Malarstwa. Jego profesorami byli: Eugeniusz 
Eibisch, Jerzy Fedkowicz oraz Wacław Taranczewski. Dyplom obronił w 1953 roku. W latach 
1965–67 przynależał do Grupy Arkat. Figuralne kompozycje artysty to energetyczne, budowa-
ne żywo pulsującą barwą, przedstawiające sceny w kawiarniach, na bankietach, koncertach, 
pokazach mody czy atelier artystów. Bohaterami tych przedstawień są grupy dystyngowanie 
ubranych postaci. Obok tych barwnych scen artysta malował już w stonowanej kolorystyce 
sceny z kopalń. W 2008 roku otrzymał Srebrny Medal Gloria Artis. Obrazy artysty znajdują 
się w zbiorach polskich muzeów, m.in.: w Muzeum Śląskim w Katowicach, w warszawskiej 
Zachęcie, a także w wielu prywatnych zbiorach zarówno polskich, jak i zagranicznych.
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80
Juliusz Joniak
(ur. 1925 Lwów)

Skrzypce na czerwonym, 2008 r.

olej, płótno, 75 × 88 cm
sygn. i dat. p. d.: Joniak 08
opisany na odwrocie: JULIUSZ JONIAK/
„SKRZYPCE NA CZERWONYM ‘08”/75X 
88/2008

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1950 r. u J. Fedkowicza i C. Rzepińskiego. 
Był profesorem, dziekanem, a następnie prorektorem na macierzystej uczelni. W 1859 r. 
uhonorowany złotym medalem TPSP. Miał szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych 
w Polsce i za granicą, m.in. w Bergen, Lipsku, Pradze, Moguncji, Aschaffenburgu. Jego 
prace znajdują się w prywatnych kolekcjach oraz zbiorach muzealnych, m.in. w muzeach 
narodowych w Krakowie i Warszawie, za granicą zaś: w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, 
Szwecji, Włoszech i Niemczech. Jego malarstwo zaliczane jest do nurtu sztuki metaforycznej, 
której podstawą jest zawsze konkretne przedstawianie rzeczywistości.
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81
Juliusz Joniak
(ur. 1925 Lwów)

Fontaine de Vaucluse, 2015 r.

olej, płótno, 80 × 90 cm
sygn. i dat.: p.d.: Joniak 15
opisany na odwrocie: JULIUSZ JONIAK/
„FONTAINE DE VAUCLUSE’ 15”/80 X 90

cena wywoławcza: 16 000 zł ● 

estymacja: 20 000 – 22 000 zł
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82
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Żółte tulipany, 2015 r.

akryl, płótno, 81 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: 2015 / E. DWURNIK 
oraz opisany na odwrocie: 2015 / 
E. DWURNIK / „ŻÓŁTE TULIPANY” / NR: 
XXIII – 791 – / 5517

cena wywoławcza: 9 500 zł 
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych Podróże 
autostopem – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978, 
Sportowcy, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w Drodze na Wschód (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. Portret (od lat 70-tych), Robotnicy (lata 80-te), Niech żyje wojna! 
(1991–1993), Niebieskie miasta (od 1993), Diagonalne (od 1996), Wyliczanka (od 1996). 
Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował swoje prace 
na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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83
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Kraków, 2016 r.

akryl, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat l. d.: 2016/E. DWURNIK
oraz opisany na odwrocie: 2016/E. 
DWURNIK/„KRAKÓW”/NR: IX – 2038 
–/5637

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 17 000 zł
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84
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Marzyciel

olej, płótno, 30 × 60 cm
sygn. l. d.: T. Sętowski „Dreamer”
sygnowany na odwrocie: „Marzyciel”olej, 
płótno, 30 x 60 cm

cena wywoławcza:  6 500 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

W 1991 roku ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Jest artystą wszechstronnym; 
pracuje w technice oleju, gwaszu, grafiki, a także i w rzeźbie. Jego twórczość to niczym pełna 
magicznej aury kraina, do której artysta wprowadza każdego widza. Swoje prace Sętowski 
pokazywał na wielu wystawach, zarówno polskich jak i zagranicznych – wszędzie cieszyły 
się one bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem.
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85
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Bez tytułu z cyklu Miodowy 
miesiąc, 1978 r.

olej, płótno, 65,5 × 54 cm
sygn. i dat. p. d.: H.PŁÓCIENNIK 78 

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 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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86
Kazimierz Zielenkiewicz 
(1906 Sosnowiec – 1988 Isle Brewers)

Kompozycja, 1953 r. 

olej, płótno, 38 × 46 cm 
sygn. na odwrocie: Caziel/53

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

Studiował w warszawskiej SSP  pod kierunkiem T. Pruszkowskiego i Wł. Skoczylasa. Wystawiał 
w Instytucie Propagandy Sztuki (1932–1937) oraz  w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego 
(1934). Od 1934 był członkiem Bloku Zawodowych Artystów Plastyków. W 1937 wyjechał na 
stypendium do Paryża,  w 1940 roku zamieszkał w  Pink w Aix-en-Provence a w 1976 roku 
ponownie w Paryżu. Prezentował swoją twórczość na Międzynarodowej Wystawie Malarstwa 
Nowoczesnego w Musée d’Art Moderne (1946) a w 1947 odbyła się w Galerie Allard jego 
pierwsza indywidualna wystawa. Od tego czasu sygnował swe prace pseudonimem „Caziel”. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace, m. in w Royal Academy of Art w Londynie (1968, 1970).
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87
Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec –1998 Gdańsk)

Wenecja, lata 1959-73 

olej, tektura, 42 × 70 cm 
sygn. i dat. l. d.: K.Śramkiewicz 1959–70
na odwrocie autorskie nalepki

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 9 000 – 11 000 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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88
Wacław Taranczewski 
(1903 Czarnków - 1987 Kraków)

Martwa natura z młynkami

olej, płótno, 70 × 80 cm
sygn. p. d.: T

na odwrocie nalepki wystawowe z TPSP 
w Krakowie z tytułem obrazu: Martwa 
natura z pomarańczami oraz z Muzeum 
Wielkopolskiego w Poznaniu z Wystawy 
zbiorowej z listopada 1949 r.
na odwrocie na płótnie namalowany nr 61

cena wywoławcza: 14 000 zł ● 

estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u ktorego obronił swoj dyplom. Już w czasie studiow, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, ktora istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrocił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W tworczości Dobkowskiego rownie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołowkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagrod, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt tworczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Tworczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeow.
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89
Jacek Sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Martwa natura z kwiatem, 1978 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.  JSIENICKI/78

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w 1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Początkowo w swojej twórczości artystycznej artysta tworzył obrazy 
o metaforycznych aspektach. Z tego czasu pochodzą portrety, które w swej stylistyce zbliżają 
się do sztuki informelu oraz malarstwa materii. Potem Sienicki w swoich kompozycjach 
malarskich, układających się w całe cykle, podejmował taką tematykę jak: martwa natura, 
najczęściej ukazując samotny kwiat, postać ludzką, wnętrza, czy zabudowania Warszawy. 
Tutaj wyraźnie czerpiąc inspirację z ze zdobyczy koloryzmu, wykorzystywał mocno stonowaną 
utrzymaną w szarościach kolorystykę, z przebłyskami ostrzejszych, bądź jaśniejszych kolorów, 
kładzionych na płótno impastowo. Prace te wykreowane z silnym ładunkiem ekspresjoni-
stycznym, łączyły w sobie aspekty przedstawień realistycznych z abstrakcyjną formą. Był 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Krytyki Artystycznej im. 
C. K. Norwida w 1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej w 1983 roku.
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90
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Notatka o sztuce nr 439, 2008 r.

olej, płótno, 24 × 33 cm
opisany na odwrocie: WŁODZIMIERZ 
PAWLAK/NOTATKA O SZTUCE/NR 
439/24 X 33/2008
na krośnie pieczątka z napisem: SPON-
SOROWANE PRZEZ/MINISTERSTWO 
KULTURY oraz numer 24/33

cena wywoławcza: 4 800 zł ● 

estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Artysta studiował malarstwo w latach 1980–85 na ASP w Warszawie. Jego wykładowcą 
był m.in. Ryszard Winiarski. Wraz z artystami Pawłem Kowalewskim, Ryszardem Grzybem 
i Jarosławem Modzelewskim, założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści działający na przełomie 
lat 80. i 90. organizowali akcje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie 
wobec rzeczywistości. Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. stworzył dwa 
cykle: „Świnie” i „Muchy” (będące kolażami). Oba cykle miały być odzwierciedleniem 
emocji i nastrojów społecznych w ówczesnej Polsce. Po zrobieniu dyplomu w pracowni 
prof. Rajmunda Ziemskiego, pozostał na uczelni i pod opieką Łukasza Korolkiewicza pracował 
jak asystent-stażysta. Cykl dyplomowy natomiast składał się z obrazów, które artysta miał 
na oczach komisji dopiero zamalować. Gest ten, miał symbolizować solidarność z ano-
nimowymi twórcami, którzy na co dzień malują polityczne hasła w przestrzeni miejskiej. 
W następnych pracach, Pawlak inspirował się takimi artystami jak: Kazimierz Malewicz, 
Władysław Strzemiński. Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest 
upływający czas i refleksja, jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia w ogóle. 
W pracach tych, Pawlak nawiązuje do tradycji konstruktywistycznych.
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91
Samuel Tepler
(1918 Hrubieszów – 1998 Tel Awiw)

Martwa natura z czerwonym 
krzesłem, ok. 1983 r.

olej, płótno, 34 × 42 cm
sygn. p. d. w języku hebrajskim: Tepler
na odwrocie opis autorski

Wystawiany:
Magia koloru Samuel Tepler 
(1918–1998). Malarstwo z kolekcji 
Davida Malka, Muzeum Historii Miasta 
Łodzi, Łódź 2003
Malarstwo Samuela Teplera, Archiwum 
Emigracji, Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Artysta pochodzenia żydowskiego. Studia 
artystyczne na kierunku malarskim odbył 
w Wilnie, które musiał przerwać ze względu 
na wybuch wojny. Zesłany w głąb Rosji, 
zatrudniany był do malowania propagando-
wych kompozycji oraz wizerunków Stalina. 
Po wojnie powrócił do Polski, skąd wkrótce 
wyjechał na zachód. W Mediolanie podjął 
studia w  Accademia di Brera, które ukończył 
w 1949 roku. Jeszcze w tym samym roku 
wyjechał do Tel Awiwu, gdzie na stałe się 
osiedlił. Żywo uczestniczył w izraelskim  
życiu artystycznym; przynależał do Izrael-
skiego Stowarzyszenia Malarzy i Rzeźbiarzy, 
brał udział w wystawach. Tepler w swojej 
malarskiej twórczości głównie zwracał się ku 
motywom martwych natur, rzadziej pejzaże. 
Czerpiąc inspiracje ze sztuki Matissa, z którą 
miał styczność podczas pobytu w Paryżu, 
przede wszystkim zwracał uwagę na kolor, 
którym budował całe kompozycje.

Mikołaja Kopernika, Toruń 2003/2004
Muzeum Narodowe, Kielce 2004
wystawa w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
Łódź 2005
Muzeum Historii Miasta Łodzi, 9 czerwca 
2004 – 30 marca 2010

Literatura:
Magia koloru Samuel Tepler (1918 
– 1998). Malarstwo z kolekcji Davida 
Malka, Łódź 2003, poz. kat. 61, s. 133

cena wywoławcza: 5 000 zł ● 

estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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92
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Zupełnie nowa autostrada I, 
2007 r.

akryl, węgiel, płótno, 100 × 100 cm
opisany na krośnie: S. Fijałkowski 
zupełnie nowa autostrada I
oraz nalepka z wystawy W kręgu Strze-
mińskiego, 13.VI – 4.VII.2014 w Galerii 
Pryzmat ZPAP Okręg Krakowski, ul. 
Łobzowska 3, Kraków z opisem obrazu

cena wywoławcza: 90 000 zł ● 

estymacja: 110 000  – 120 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stano-
wisko profesora Fijałkowski objął w 1983 r. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale 
w Wenecji. W 1977 roku wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila 
Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana Cybisa. Uzyskał 
również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano 
(1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, 
między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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93
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Apel (krzyż), 1989 r.

olej, płótno, 90 × 120 cm
na odwrocie na krośnie napis: d`APEL
oraz „KRZYŻ” (lewa) J.SZAJNA 1989
oraz nalepka z 44 Biennale w Wenecji 
z numerem 195

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

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, 
twórca autorskich, nowatorskich przedsta-
wień, profesor ASP w Warszawie. To o nim, 
w roku 1989 podczas Biennale Sztuki w bra-
zylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest 
jednym z pięciu największych artystów 20 
wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, 
przeżył obóz koncentracyjny w Oświęcimiu 
i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskie-
go Ruchu Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). 
W latach 1955–63 scenograf, a następnie 
dyrektor, kierownik artystyczny i reżyser Te-
atru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna 
łączył galerie z teatrem, awangardowe dzia-
łania plastyczne, wystawy i akcje artystyczne 
w jednym miejscu. Współpracował także ze 
Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Ślą-
skim w Katowicach, wrocławskim Teatrem 
Współczesnym czy warszawskim Teatrem 
Polskim. Reprezentował Polskę między in-
nymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) 
oraz Biennale w Sao Paulo (1979 i 1989).

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

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 29 000 – 32 000 zł
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94
Jan Ziemski 
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Interferencje, 1975 r.

technika własna, płyta, 50 × 71 cm
sygn.na odwrocie: JAN ZIEMSKI/1975 r.
oraz nalepka wystawowa z Biura Wystaw 
Artystycznych w Lublinie z opisem pracy

cena wywoławcza: 25 000 zł ● 

estymacja: 38 000 – 42 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowa-
nej wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m. in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Komplet szachów, około 1916 r.

32 szt., drewno ryte i malowane
wys. 4,7–7,3 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

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

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął studiów artystycznych, 
a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole 
malarskiej Hermanna Groebera w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie 
ducha artystycznego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął się 
z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem szybko zaczął tworzyć swoje prace. 
Grafik był związany z poznańskim środowiskiem artystycznym, należał do ekspresjonistycznej 
grupy plastyków Bunt oraz publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy 
Hulewicz

Prezentowany komplet szachów został zaprojektowany i wyrzeźbiony przez artystę podczas 
pobytu w Berlinie, gdzie w 1916 r. rozpoczął studia. W tamtym okresie utrzymywał kon-
takty z polonią berlińską i stał się stałym bywalcem organizowanych przez to środowisko 
wydarzeń kulturalnych. Były to między innymi tzw. Wieczory Pieśni i Słowa, mające na celu 
upamiętnienie polskich świąt narodowych. U państwa Przybyszewskich przyjął się zwyczaj 
spotkań w czwartkowe wieczory, w których artysta także uczestniczył. Zebrani często urządzali 
rozgrywki partii w szachy, korzystając z opracowanego przez Szmaja kompletu. Szachy 
przetrwały okresy wojenne i były używane przez wiele lat aż do śmierci artysty w 1970 r. 
Są znakomitym przykładem funkcjonalnej, ekspresjonistycznej formy rzeźbiarskiej.
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96
Bolesław Biegas 
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Projekt pomnika weterana

terrakota, 45 × 30 × 15 cm
sygnowana z boku: B.Biegas

cena wywoławcza: 6 500 zł ● 

estymacja: 12 000 – 18 000 zł

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

Prezentowana rzeźba jest unikatową realizacją w twórczości Biegasa. Jest jedną 
z trzech rzeźb o tematyce wojennej które podjął z końcem 1918 roku. Pierwszą 
był model rzeźby pomnikowej „Sfinks oswobadzający narody” a następnie dwie 
wersje „Hommage dla Aliantów”. Prezentowana praca upamiętnia poświęcenie 
żołnierzy podczas wojny. Ikonograficznie czerpie z tradycji francuskiej symboliki – 
przedstawiony kogut to popularne galicyjskie przedstawienie Francji, tryumfującej 
nad orłem jako symbolem pokonanej Rzeszy.
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Antoni Kenar 
(1906 Iwonicz – 1959 Zakopane)

Narciarka IV, odlew z brązu 
według gipsu z lat 1947/48

brąz, wys. 42 cm
sygn.: AK 2/6

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Jest to jeden z dwóch istniejących odlewów Narciarki (pierwszy egzemplarz znajduje się 
w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem). Do rzeźby dołączone jest oświadczenie żony artysty 
Urszuli Kenar o zachowaniu i całkowitym ograniczeniu odlewów Narciarki tylko do owych 
dwóch istniejących – prezentowanej oraz wspomnianego z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego.
 Kenar od czasów młodości aż po sędziwy wiek był związany z Zakopanem. Artysta był 
pasjonatą sportów, jakie umożliwiało górskie środowisko, w tym z przyjemnością oddawał 
się narciarstwu i taternictwu. W latach 1928-1930 podejmował się pierwszych wejść na 
szczyty Tatr. Motyw narciarki pojawiał się często w jego realizacjach rzeźbiarskich, wśród 
których wymienić należy wykonane z gipsu prace Narciarz (1929 r.) i Narciarze na starcie 
(1930 r.), niestety zniszczone podczas wojny, lecz znane z dokumentacji fotograficznej. 
W motywie tym artysta zgłębiał aspekt ruchu w rzeźbie, które to zagadnienie mocno go 
frapowało i któremu poświęcił wiele studiów. Swobodę w przedstawieniu ruchu postaci 
ludzkiej udało mu się w doskonałym stopniu osiągnąć w drewnianej rzeźbie, znajdującej 
się obecnie w zbiorach Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie – Narciarce (Christiania, 
1948 r.).

Rzeźbiarz i pedagog, związany z Zakopanem, gdzie stawiał pierwsze kroki w opanowaniu 
warsztatu rzeźbiarskiego i do którego powrócił po ukończeniu edukacji, by oddać się 
działalności pedagogicznej. Naukę rozpoczął w 1921 r. w Państwowej Szkole Przemysłu 
Drzewnego w Zakopanem, wpierw w klasie ornamentu, następnie zaś na oddziale rzeźby, 
gdzie zetknął się z osobą architekta i rzeźbiarza Karola Stryjeńskiego, ówczesnego dyrektora 
placówki. Stryjeński wywarł ogromny wpływ na ukształtowanie osobowości twórczej młodego 
Kenara i stał się dla niego autorytetem. Po uzyskaniu absolutorium w 1925 r., Antoni 
przeniósł się do stolicy, by kontynuować edukację w warszawskiej ASP w pracowni rzeźby 
monumentalnej. W czasie studiów należał do spółdzielni rzeźbiarzy „Forma”. Od 1938 r. 
aż do wybuchu wojny i następnie ponownie od 1947 r. do końca życia nauczał w Szkole 
Przemysłu Drzewnego, później przekształconej w Państwowe Liceum Technik Plastycznych. 
Jak sam mówił: „Osobistej pracy zawodowej poświęcam resztę czasu i sił, jakie mi zostają 
przy pracy w szkole”. W swojej twórczości łączył znajomość tradycyjnego, rodzimego rzemiosła 
z antynaturalistyczną, syntetyzującą formą opartą na analizie problemów współczesnej 
rzeźby światowej, postulował swobodę kreacji twórczej i to samo starał się zaszczepić 
swoim uczniom. 
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Antoni Bieszczad 
(1915 Niedźwiada – 1980 Kraków)

Postać, 1959 r.

brąz,  wys. 44
sygn. i dat. u dołu: AB I 1959

Pierwszy i jedyny odlew tej rzeźby z 1959 r.

cena wywoławcza: 11 000 zł ● 

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Rzeźbiarz, edukację rozpoczął w 1936 r. w Państwowej Szkole Przemysłu Drzewnego 
w Zakopanem, do której dostał się dzięki protekcji Jerzego Fiericha, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który szybko dostrzegł potencjał w młodzieńcu. Tam rozwijał umiejętności 
rzeźbiarskie pod okiem Romana Olszowskiego. Kontynowanie nauki i podjęcie dalszych 
studiów uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Po ukończeniu szkoły Bieszczad od 
razu został powołany do służby wojskowej. Dopiero w 1945 r. dostał się do krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych,  gdzie doskonalił warsztat pod kierunkiem Stanisława Popławskiego 
i Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu studiów, w 1951 r. zatrudnił się w Muzeum 
Narodowym w Krakowie; należał do muzealnej komisji oceny i wyceny artystycznej. Od 
1954 r. był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i częstokroć mianowany 
komisarzem wystaw okręgowych, wśród których wymienić można wystawy „Rzeźba Roku”.
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Adam Smolana 
(1921 Lwów – 1987 Sopot)

Bez tytułu

drewno, wys. około 23 cm (z cokołem)
dług. około 65 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

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

Traktuję drzewo jak istotę żywą, jak pulsującą życiem materię, której może sprawić 
ból niewłaściwe dotknięcie. Stąd szukam zgodności moich kompozycji i koncepcji 
z konstrukcyjnymi zaletami i walorami piękna kształtów natury. Szukam zestawień, 
badam oddziaływanie kształtów i brył na siebie, buduję, konstruuję, ważę wzajemnie 
masy bloków pni.

Adam Smolana (fragment wypowiedzi artysty wygłoszonej podczas otwarcia 
wystawy w Zachęcie w 1965 r. w Warszawie, cyt. za: Adam Smolana, Człowiek 

i materia, red. M.Smolana, kur. G.Golińska, Gdynia 2011, str. 12)
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Stanisław Horno-Popławski 
(1902 Kutaisi – 1997 Sopot)

Chopin, odlew z brązu 2015 r. 
wg gipsu z lat 90. XX wieku

brąz patynowany, wys. odlewu. 52 cm
ed. 2/8, sygn. HORNO 2

cena wywoławcza: 40 000 zł ● 

estymacja: 50 000 – 60 000 zł

Studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych: malarstwo u prof. Tadeusza Pruszkowskiego 
oraz rzeźbę u prof. Tadeusza Breyera. W latach 1932–39 prowadził zajęcia rzeźby na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie II wojny światowej 
przebywał w Oflagu II C Woldenberg, gdzie zorganizował znaną pracownię rzeźbiarską. Od 
stycznia 1946 do września 1949 prowadził katedrę rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po wojnie nawiązał pierwsze kontakty z Byd-
goszczą, gdzie współorganizował Liceum Sztuk Plastycznych oraz zrealizował płaskorzeźbę 
Muzy dla Teatru Polskiego i pomnik Henryka Sienkiewicza, który stanął przy Filharmonii 
Bydgoskiej. W 1949 przeniósł się do Trójmiasta, obejmując stanowisko profesora i dziekana 
Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach siedemdziesiątych miał 
poważne problemy z utrzymaniem sopockiej pracowni i wyprowadził się wraz z żoną Ingą 
na Kaszuby. W 1977 roku miał wystawę indywidualną w Bydgoszczy, a w następnym roku 
przyjął zaproszenie Rady Miasta Bydgoszczy i zamieszkał w domu przy ul. Niemcewicza 2 
na terenie Miejskiego Ogrodu Botanicznego. W 1979 roku otwarto tam plenerową galerię 
jego rzeźb (większość zdewastowana lub skradziona w latach 90-tych). W 1982 roku wrócił 
do Sopotu, gdzie kontynuował pracę twórczą. W 1996 roku otrzymał doktorat honoris causa 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rok później w Pałacu 
Opatów w Oliwie wręczono rzeźbiarzowi drugi doktorat honoris causa – gdańskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Uroczystość połączono z otwarciem w pałacu kolejnej, ostatniej już za życia 
artysty wystawy indywidualnej. Zmarł 6 lipca 1997 roku. Jego rzeźby wystawiane były na 
wielu prestiżowych wystawach zagranicznych, [np. na Międzynarodowej Wystawie Rzeźby 
Współczesnej w Paryżu (1956,1961), na XXXI Biennale Sztuki w Wenecji (1962)]. Pod 
koniec lat pięćdziesiątych, pod wpływem inspiracji archaiczną rzeźbą grecką i etruską, 
podjął nowe poszukiwania formalne wykorzystując ekspresję naturalnych kształtów „kamieni 
polnych”, które zapewniły mu wysoką pozycję w historii sztuki XX wieku (m.in. złoty medal 
na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji w 1969).

Stanisław Horno-Popławski w pracowni przy rzeźbie Chopin.
Zdjęcie z archiwum rodziny artysty.

[Horno] stworzył rzeźbiarski portret Chopina, ponadczasowy i głęboko wzruszający, z którego 
wyłania się twarz  kompozytora o twardo ciosanej i uproszczonej na potrzeby rzeźby fizjonomii, 
pełnej ekspresji i miłości do muzyki. Wyobrażenie fisis kompozytora stało się idée fixe Horno. 

Roman Konik, cytat za R. Konik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski, 
Wrocław 2016, s. 175  

Stanisław Horno-Popławski był niezwykłym, pięknym człowiekiem i artystą. Niezwykły 
jest też jego życiorys – potomka styczniowego powstańca, urodzonego w górach Kaukazu 
i późniejszych kolejach losu zawsze związanych z różnymi polskimi kresami (Wilno, Sopot, 
Bukowina).  
 Hanna Kotkowska-Bareja

Moim zdaniem dobra rzeźba jest abstrakcyjna. Przemawia dynamiką brył, ekspresją 
płaszczyzn i nie wymaga komentarza. 

Stanisław Horno-Popławski
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Na samym końcu katalogu:
Rozkładówka z Mitorajem (ZDJĘCIE NA razie tylko poglądowe)

BIO:

101
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Helios, 1988 r.

brąz patynowany, kamień 
wys. 29,5 cm, podstawa 
10 ×17 ×10 cm 
sygn. u dołu: MITORAJ
na odwrocie wycisk: A 38/1000 H.C.

Reprodukowany: 
Igor Mitoraj. Sculpture, [wyd.] Art-Objet, 
Paris 1988, s. 136.

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

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





I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



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

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Sopot, 26 listopada 2016 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58  lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PKO BP S.A.  I O/GDYNIA 33 1020 1853 0000 9202 0012 4883

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Adam Bakalarz
H04, akryl, mdf, 163 x 112 cm,  
sygn. na odwrocie

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 26 LISTOPADA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



THE KRASNALS 
MALARSTWO I GRAFIKA 
1 – 1 5  G R U D N I A  2 0 1 6

W E R N I S A Ż  1  G R U D N I A  –  G O D Z .  1 9

G A L E R I A  M O D E R N  –  S O P O T  –  U L .  B O H .  M O N T E  C A S S I N O  4 3

W Y S TA W A  P O Ł Ą C Z O N A  Z E  S P R Z E D A Ż Ą



1 GRUDNIA (CZWARTEK) 2016 R., GODZ. 19

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (15)



WIDOKI SOPOTU 1945–1956

WŁADYSŁAW BRZOSKO (1912–2011)

Wystawa od 8 do 31 grudnia 2016 
w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 43



64 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 15 GRUDNIA 2016 R. (CZWARTEK) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 1 GRUDNIA

młodasztuka

Dilan Abdulla, 27-16-84, 2016

olej płótno, 120 × 100 cm, sygn. na odwrocie
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

ARCT EUGENIUSZ  26 

AXENTOWICZ TEODOR  38 

BARANOWSKI  HENRYK  65 

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  45

BEREŹNICKI KIEJSTUT  71

BIEGAS BOLESŁAW  96 

BIESZCZAD ANTONI  98

BIRZER EUGEN  46

BORYSOWSKI STANISŁAW  59 

BOZNAŃSKA OLGA  7 

BRATKOWSKI ROMAN  16, 52 

BUNSCH ADAM  56 

CHEŁMIŃSKI JAN  36 

CYBIS JAN  73 

CYBULSKI TADEUSZ  60, 62 

DILL LUDWIG  61

DWURNIK EDWARD  82, 83

EIBISCH EUGENIUSZ  68, 69 

EJSMOND FRANCISZEK  39

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  12 

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  92 

FILIPKIEWICZ STEFAN  47 

GAŁEK STANISŁAW  57

GROTT TEODOR  29 

HOFMAN WLASTIMIL  31

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW  100 

JONIAK JULIUSZ  80, 81

KAMOCKI STANISŁAW  58

 

KARPIŃSKI ALFONS  3, 28, 49

KENAR ANTONI  97 

KIDOŃ JÓZEF  50

KISLING  MOJŻESZ  5 

KOBZDEJ ALEKSANDER  72 

KORECKI WIKTOR  25, 48

KOSSAK JERZY  18, 20, 21, 23

KOSSAK JULIUSZ  17

KOSSAK WOJCIECH  19, 22

KOSTRZEWSKI FRANCISZEK  37

KRAMSZTYK ROMAN  42 

KRASZEWSKA OTOLIA  54

KRCHA EMIL  27

LESIECKA JADWIGA  70

LINDEMAN EMIL  51

MAKOWSKI TADEUSZ  41, 63

MALCZEWSKI JACEK  14 

MARKOWSKI EUGENIUSZ  75

MENDOLY-STEFANOFF GRZEGORZ  67

MENKES ZYGMUNT  11 

MITORAJ IGOR  101

MOKWA MARIAN  64 

MORDASEWICZ KAZIMIERZ  33 

MORYCIŃSKI GRZEGORZ  78

MROCZKOWSKI ALEKSANDER  55

MUTER MELA  6

OKOŃ TADEUSZ  30

PAŁKA WITOLD  79

 

PANKIEWICZ JÓZEF  2, 13

PAWLAK WŁODZIMIERZ  90

PIOTROWSKI MAKSYMILIAN  43

PŁÓCIENNIK HENRYK  85

PRIEBE RUDOLF  66 

SETKOWICZ ADAM  24 

SĘTOWSKI TOMASZ  84 

SICHULSKI KAZIMIERZ  40

SIENICKI JACEK  89

SMOLANA ADAM  99

STRUMIŁŁO ANDRZEJ  74 

SZAJNA JÓZEF  93 

SZANCENBACH JAN  76, 77

SZERNER WŁADYSŁAW KAROL  35

SZMAJ STEFAN  95

ŚLEWIŃSKI WŁADYSŁAW  4 

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ  87 

ŚWIESZEWSKI ALEKSANDER  34, 44 

TARANCZEWSKI WACŁAW  88

TEPLER SAMUEL  91

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  10 

WEISS WOJCIECH  8, 9, 15

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  1 

WODZINOWSKI WINCENTY  32

ZIELENKIEWICZ KAZIMIERZ  86

ZIEMSKI JAN  94 

ZÜGEL HEINRICH  53
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