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Szanowni Państwo, 

Dokładnie 160 lat temu w Krakowie nowo założone Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych po raz pierwszy zaprezentowało najlepsze prace ówczesnych 
malarzy na dorocznej wystawie. Wspaniały początek przeobraził się w znakomitą 
tradycję corocznego prezentowania i sprzedawania obrazów jak i powstawania 
analogicznych towarzystw we Lwowie, Poznaniu czy w Warszawie (Zachęta). 
Sopocki Dom Aukcyjny już po raz trzeci kontynuuje owe zaszczytne tradycje 
wystaw dorocznych. W tym roku zgromadziliśmy ponad sto obrazów autorstwa 
polskich i europejskich malarzy z kolekcji prywatnych, udostępnionych do 
sprzedaży.

Wśród całej plejady malarzy warto podkreślić znakomite realizacje mona-
chijczyków, a zwłaszcza założyciela monachijskiej kolonii artystów Józefa 
Brandta. Jego obraz Hetman Stefan Czarniecki na koniu i Rozpędzony 
zaprzęg zachwyca kunsztem wykonania i swobodą malarską. Historyczny, 
kontrowersyjny hetman ukazany w malarskim portrecie czy brawurowa jazda 
zaprzęgu świetnie zarysowuje wielowątkowość twórczości mistrza. 

Wyjątkową kolekcję stanowią obrazy dziewiętnastowiecznych holenderskich 
mistrzów pejzażu – rodziny Koekkoeków. Wśród nich prezentujemy pracę ze 
szkoły samego księcia „malarstwa pejzażowego” Barenda Cornelisa Koekkoeka, 
obrazy jego młodszego brata Marinusa Adrianusa Koekkoeka Postacie w lesie 
czy Pejzaż z pasterką czy a także syna Marinusa - Hendrika Pietera Koekkoeka 
Pejzaż leśny z parą wędrowców i Pejzaż z ruinami. Ową fascynację pejzażem 
obserwujemy również w  niezwykle kunsztownym malarstwie Jacoba Jana 
Coenraada Spohlera czy Willema de Klerka. 

Prace najlepszych polskich malarzy prezentuje Rzeka w Giverny z 1912 r. 
Józefa Pankiewicza, symboliczny obraz Jacka Malczewskiego W ogrodzie z  
1920 r, znakomita Hucułka Teodora Axentowicza czy unikatowy wczesny obraz 
Zygmunta Menkesa Dziewczyna z kwiatami. Twórczość Wojciecha Weissa 
prezentuje świetny obraz Dziewczyna na krześle, zachwycający pejzaż z okolic 
Kalwarii Snopy czy wakacyjne wrażenia Na plaży z 1935. Warte uwagi są 
również prace Wlastimila Hofmana –monumentalny, symboliczny, patriotyczny 
obraz Dulce et decorum est pro patria Mori z 1930 r. czy znakomity portret 
krakowskiej osobistości Leona Wyrwicza z 1922 r.

Ważnym dla nas akcentem jest również obecność szkoły sopockiej, w tym 
znakomitych prac Nachta-Samborskiego: Malarka w plenerze i  Liście fikusa 
w wazonie jak i obrazów Hanny i Jacka Żuławskich czy Gongu Teresy Pą-
gowskiej z 1960 r.

Wśród twórczości malarzy współczesnych wspomnę tylko tak wielkie na-
zwiska jak Zdzisław Beksiński, Henryk Stażewski, Aleksander Kobzdej, Jan 
Tarasin czy Jan Szancenbach.

Serdecznie zapraszam!

Anna Masztalerz-Gajda

Fragment obrazu Wojciecha Gersona (1831–1901), Brzask, 1887 r., poz. 6
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2
Malarz nieokreślony 
(k. 19 w.)

Porwanie Europy  
wg Paolo Veronese (1528–1588)

olej, płótno dublowane, 121 × 111 cm
niesygnowany

Dzieło Veronesa (olej, płótno,  
240 × 303 cm) namalowany został 
w latach 1576–1580 dla Jacopa Conta-
riniego. Znajduje się w zbiorach Pałacu 
Dożów w Wenecji.

cena: 32 000 zł

1
Naśladowca  
Petera Philippa Roosa 
zwanego Rosa da Tivoli 
(1655/57 Frankfurt n. Menem – 
1706 Rzym) 

Scena pasterska, koniec 18 w.

olej, płótno dublowane, 97 × 80 cm

cena: 16 500 zł

Peter Philipp Roos pochodził z rodziny malarzy i grafików, tworzących od siedemnastego 
po dziewiętnasty wiek w różnych częściach Europy. Był synem Johana Heinricha Roosa, 
bratem Johanna Melchiora i ojcem Cajetana. Jego pierwszym nauczycielem był właśnie 
jego ojciec – malarz portretów i scen pastoralnych. Do Włoch przybył w 1677 roku jako 
stypendysta landgrafa Hesji. Studiował malarstwo u Giacinto Brandiego. Malował przede 
wszystkim przedstawienia zwierząt – stada kóz lub owiec z pasterzami w malowniczym 
niemalże fantastycznym krajobrazie. Jego obrazy charakteryzują się swobodnym duktem 
pędzla o dynamicznej kompozycji i mocnym kontraście. Większość życia spędził w Tivoli 
pod Rzymem,skąd pochodzi jego przydomek – Rosa da Tivoli. Peter Philipp Ross, znany 
jest również jako Merkury (Mercurius). Tak go nazwali koledzy z rzymskiego Schildersbent 
(stowarzyszenia malarzy holenderskichi flamandzkich mieszkających w Rzymie), określając 
jego szybkość w malowaniu obrazów.
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4
Maurycy Trębacz 
(1861 Warszawa – 1941 Łódź)

Portret starego Żyda

olej, płótno naklejone na płytę, 
54 × 42 cm
sygn. l. g.: Maurycy Trębacz

cena: 22 500 zł

3
Abraham van Dyck 
(1636 Amsterdam – 1672 tamże), 
przypisywany

Młoda dziewczyna przy 
balustradzie

olej, płótno dublowane, 117,5 × 81,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja Bentinck-Thyssen
Kolekcja Murray’a Backer’a, Amsterdam
Kolekcja Jacques’a Goudstikker’a, 
Amsterdam
Kolekcja barona Heinrich’a  
Thyssen-Bornemisza

Wystawiany:
Monachium 1930 r, poz. 29  
(jako Ferdynand Bol)
Lozanna, 1986–7, poz. 28  
(jako Ferdynand Bol)

Reprodukowany:
R. Heinemann 1937, t. 1, nr 37; t. 2 
ilustracja nr 130 (jako Ferdynand Bol)
A. Blankert, Ferdynand Bol, 1982, str. 
186, ilustr. R216

Obraz należał do jednej z największych 
kolekcji wszechczasów holenderskiego 
marszanda żydowskiego pochodzenia – 
Jacquesa Goudstikkera. Zdaniem Petera C.
Sutton miał on największą kolekcję dawnych
mistrzów holenderskich (m.in. Portret Luizy 
Marii Gonzagi Ferdynada Bola, Dawida 
z Goliatem Rembrandta, obrazy Fransa 
Halsa, Pietera de Hoocha, Clauda Lorraina, 
Françoisa Bouchera, Pietro Longhi a także 
Hieronima Boscha (Chrystus niosący krzyż), 
Marca Zoppo, Pesellina, Vermeera (Młoda 
dziewczyna z fletem) Lucasa Cranacha 
czy Lucasa van Leyden. Prezentowany 
obraz został sprzedany przed 1927 rokiem 
przez Goudstikkera, dzięki czemu uniknął 
tragicznych losów kolekcji zagrabionej przez 
Hermanna Göringa w 1940 r. Podczas gra-
bieży kolekcja liczyła około 1400 obrazów.

cena: ***

Holenderski malarz i rysownik, uczeń Rembrandta. Poza wyraźnymi wpływami twórczości 
mistrza, w obrazach artysty, zwłaszcza późniejszych, widoczne są inspiracje malarstwem 
G. Metsu oraz Q. van Brekelenkama. Czynny w Amsterdamie i Dordrechcie. Do najczęściej 
przedstawianych przez van Dycka tematów należały sceny biblijne oraz portrety, przeważnie 
ukazywane w półpostaci na neutralnym tle, emanujące intymnym nastrojem. Prace artysty 
znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych na świecie, m.in. w Lipsku, Sankt Petersburgu, 
Nowym Jorku, Kopenhadze, Sztokholmie.

Uczęszczał do warszawskiej Klasy Rysunkowej, gdzie swoje malarskie umiejętności kształcił 
pod okiem Wojciecha Gersona oraz Antoniego Kamińskiego. Uczył się również w pracow-
niach Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Odbył również studia w Monachium u Aleksandra Wagnera i Otto Seitza oraz w Paryżu 
w Académie Colarossi, które ukończył otrzymując srebrny medal za pracę Z martyrologii. 
W 1894 roku zamieszkał w Warszawie, a następnie w 1909 roku przeniósł się do Łodzi. 
W swojej twórczości utrzymanej w duchu realistycznym, malował przedstawienia ze scenami 
rodzajowymi, pejzażami i portretami. Artysta bardzo często sięgał po motywy żydowskie, 
ukazując w swych obrazach życie codzienne Żydów i to właśnie te przedstawienia przyniosły 
mu największą sławę. Swoje prace wystawiał na wystawach m.in. w Paryżu, Monachium, 
Chicago, Warszawie oraz w Łodzi.
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5
Józef Brandt
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Rozpędzony zaprzęg, po 1900 r. 

olej, płótno; 48,5 x 70,5 cm
sygn. l. d: Józef Brandt/ z Warszawy

cena: ***

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił,
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. 
Rodakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach A. 
S trähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama. 
Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował 
obraz „Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się 
w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy 
od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło 
Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. 
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje, 
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc 
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej 
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał tez udział 
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany 
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony 
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują 
się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu 
kolekcjach na świecie.
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7
Wilhelm Kotarbiński
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Przy skałach 

olej, płótno, 81 × 125 cm
sygn. p. d.: Kotarbiński (cyrylicą)

cena: ***

Był stryjecznym bratem Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1867–1871 roku był uczniem 
Rafała Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium TZSP 
w 1972 roku wyjechał do Rzymu, gdzie rozpoczął studia w Akademii Św. Łukasza. W wiecz-
nym mieście przebywał do 1888 roku. W tym też czasie artysta stopniowo pozyskiwał 
kupców na swoje obrazy. Po powrocie do kraju osiadł się w białoruskim majątku Kalsk, 
gdzie miał swoją pracownię. Druga pracownia artysty mieściła się w Kijowie w hotelu 
Praga. Był współzałożycielem oraz członkiem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Obrazy 
Kotarbińskiego utrzymane w duchu akademickim, przede wszystkim przedstawiają sceny 
religijne oraz antyczne. W późniejszej fazie swojej twórczości Kotarbiński zwrócił się ku 
scenom symbolicznym z elementami fantastycznymi. Artysta swoje kompozycje budował 
przemyślaną paletą barw; głównie pracował w technice oleju, czasem też i akwareli. Jego 
prace często porównywano z dziełami Henryka Siemiradzkiego. Poza malarstwem sztalu-
gowym, artysta był autorem fresków do Cerkwii w Kijowie, a także i malowideł ściennych 
i plafonów w prywatnych domach w Petersburgu i Moskwie. Obrazy Kotarbińskiego pojawiały 
się na wystawach w TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, a także i w Poznaniu, Kijowie, 
Lwowie, Berlinie, Petersburgu. 

6
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Brzask, 1887 r. 

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

cena: ***

Studiował na Oddziale Architektury war-
szawskiej SSP, po roku przeniósł się na 
Wydział Malarstwa, gdzie uczył się pod 
kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. 
Należał do tzw. „cyganerii malarskiej”. 
W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia 
i otrzymał dwuletnie stypendium w ASP 
w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa 
i W. I. Grigorowicza. Po dwuletnim pobycie 
w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podró-
żował, odwiedzając m.in. Włochy, Pragę, 
Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopa-
nem. Aktywnie uczestniczył w polskim życiu 
artystycznym. W 1858 r. założył własną 
pracownię, w której uczyli się m.in.: Józef 
Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław 
Bakałowicz. Był współtwórcą Warszawskie-
go Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. 
W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był 
nauczycielem szeregu polskich artystów, 
do którego należeli: Edward Okuń, Józef 
Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław 
Podkowiński, Leon Wyczółkowski. Stale 
utrzymywał kontakty z Akademią Peters-
burską, która w 1878 r. nadała mu tytuł 
profesora. Uczestniczył w wielu wystawach 
w Europie i USA. Tematyka jego obrazów 
to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku 
Powstania Styczniowego podjął tematykę 
historyczną. Uprawiał również malarstwo 
ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, kryty-
kiem i publicystą.
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9
Ludomir Benedyktowicz 
(1844 Świniary – 1926 Lwów)

Pejzaż z okolic Leńcza, 1909 r.

pastel, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: L.Benedyktynowicz
dat. l. d.: 1909
na odwrocie napis: Ludomir Benedyk-
towicz/ pastel z okolicy Lencz/Właściciel 
Roguski Tadeusz oraz fragment nalepki 
z wystawy w 1916 r. w Wadowicach 

cena: 57 000 zł

Malarz, poeta, krytyk sztuki. Był uczestnikiem powstania styczniowego. W wyniku odnie-
sionych ran zostały mu amputowane obie dłonie. Kalectwo jednak nie przeszkodziło mu 
w podjęciu studiów artystycznych. Benedyktowicz sam skonstruował specjalne urządzenie, 
przytwierdzane do jego ręki, za pomocą którego posługiwał się pędzlem, ołówkiem czy 
kawałkiem węgla. Początkowo, nauki malarstwa pobierał u Wojciecha Gersona, a następnie 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych wyjechał na dalsze studia do Akademii w Monachium, gdzie przebywał w latach 
1868–1872. Po powrocie do kraju jeszcze przez rok uczył się w klasie kompozycyjnej 
Jana Matejki w Krakowie w SSP. W Krakowie otworzył własną pracownię. Malarstwem 
zajmował się do 1918 roku, z którego musiał zrezygnować z powodu choroby. Ostatnie 
lata życia spędził we Lwowie. Twórczość malarska Benedyktowicza to przede wszystkim 
malowane z wielkim wyczuciem pejzaże, w których z upodobaniem wykorzystywał motyw 
drzewa. Operował zachowawczą paletą barw, uzyskując efekty nastrojowego oświetlenia 
przy wschodzie i zachodzie słońca. Artysta nie został również obojętny na wspomnienia 
z powstania styczniowego, które uwieczniał na swoich płótnach. Malował również portrety 
oraz sceny religijne i rodzajowe. Jego prace były wystawiane w TPSP w Krakowie oraz 
w TZSP w Warszawie. 

8
Bernhard Maximilian 
Sturmhoefel 
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Na łące

olej, płótno, 69 × 112 cm
sygn. l. d.: M.B.Sturmhoefel

cena: 29 000 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1891 r. w akademii berlińskiej u J. Schradera. Po ukończeniu 
nauki w 1871 r. powrócił do Gdańska, gdzie osiadł na stałe. Należał do Związku Artystów 
Gdańskich. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w Muzeum Miejskim, gdzie przed wojną 
znajdował się duży zbiór jego dzieł. Malował sceny historyczne, pejzaże oraz portrety. Jego 
obrazy o charakterystycznej fakturalności intrygują świtałem i barwą. Artysta operując 
zawężoną gamą barwną, potrafił wydobyć niezwykłą świetlistość i stworzyć wyjątkowy 
nastrój intymności i tajemniczości. 
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11
Jan Chełmiński 
(1851 Brzustów – 1925 Nowy York)

Sanie 

olej, płótno, 41,5 × 68 cm
sygn. p. d.: Jan v. Chelminski

cena: ***

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.

10
Józef Brandt 
(1841 Szczebrzeszyn – 1915 Radom)

Hetman Stefan Czarniecki  
na koniu

olej, tektura, 55 × 45 cm 
sygn. p. d.: JB 
na odwrocie przyklejone orzeczenie 
prof. Dr. Feliksa Kopery, dyrektora 
Muzeum Narodowego w Krakowie, po-
twierdzającego autorstwo Józefa Brandta. 
Orzeczenie (maszynopis) opatrzony 
podpisem profesora i jego stemplami 
imiennymi z 19 grudnia 1944 roku. 

cena: 210 000 zł

Podjęte w roku 1858 w paryskiej École des Ponts et Chaussées studia inżynierskie porzucił, 
by zająć się malarstwem. Uczył się w pracowni L. Cognieta, a także korzystał z porad H. Ro-
dakowskiego i J. Kossaka. W 1860 r. powrócił do kraju, by w roku następnym zadebiutować 
w warszawskim TZSP. W 1862 r. podjął studia w akademii Monachium w pracowniach 
A. S trähubera i K. Piloty’ego. W 1863 r. uczęszczał do atelier wybitnego batalisty F. Adama. 
Wcześnie zaczął odnosić sukcesy jako malarz. W 1867 z dużym powodzeniem zaprezentował 
obraz „Chodkiewicz pod Chocimem” na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Osiedlił się 
w Monachium, pozostając przywódcą tamtejszej polskiej kolonii artystycznej. Począwszy 
od późnych lat 70-tych letnie miesiące spędzał w majątku rodzinnym żony w Orońsku koło 
Radomia. Twórczość artysty poświęcona jest przede wszystkim tematyce batalistycznej. 
Niezwykle ważne miejsce zajmuje w niej postać konia. Brandt szczegółowo oddawał stroje, 
broń, wszelkie historyczne rekwizyty, które z upodobaniem gromadził przez lata, tworząc 
wspaniałą kolekcję. Odchodził stopniowo od akademickiej konwencji w kierunku swobodnej 
kompozycji. Twórczość swoją prezentował zwłaszcza za granicą, jednak brał tez udział 
w wystawach w Polsce – w warszawskim TZSP oraz w TPSP w Krakowie. Uhonorowany 
wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Orderem Franciszka Józefa w Wiedniu w roku 
1873, Krzyżem Kawalerskim Orderu św. Michała w 1881 r., Orderem Zasługi Korony 
Bawarskiej w 1892 r. W 1875 r. powołany na członka Berlińskiej Akademii Sztuki, w 1900 
wybrany honorowym członkiem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Prace artysty znajdują 
się w niemal wszystkich większych kolekcjach muzealnych w Polsce, jak również w wielu 
kolekcjach na świecie.
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13
Zygmunt Ajdukiewicz 
(1861 Witkowice – 1917 Wiedeń)

Na polowaniu, 1884 r.

olej, deska, 19.5 × 31,5 cm
sygn. monogramem wiązanym  
i dat. p. d.: ZA/84
na odwrocie papierowa naklejka ze 
składu przyborów malarskich J. v. Meiller 
w Wiedniu

cena: ***

Jego stryjecznym bratem był Tadeusz Ajdukiewicz. Jego nauka malarstwa rozpoczęła się 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie studiował 
w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1880-1882. Studia uzupełniał jeszcze 
w Monachium w okresie 1883-1885. W 1885 roku już na stałe zamieszkał w Wiedniu, 
gdzie został malarzem wiedeńskiego dworu oraz arystokracji. Poza portretami Ajdukiewicz 
malował również sceny rodzajowe, mniejszych formatów, zachwycające w oddaniu wszelkich 
detali. W czasie pobytu w Wiedniu artysta zaczął zwracać się ku większym kompozycjom, 
w których bardzo często wykorzystywał motyw konia. Wtedy pojawiały się obrazy historyczne 
oraz sceny z jarmarków, sann, polowań, czy też wojskowe epizody. Był autorem całego cyklu 
obrazów z ukazaniem historii Złotego Runa w wiedeńskim pałacu cesarskim. Swoje prace 
wystawiał w TPSP w Krakowie, w TZSP w Warszawie, w Wiedniu, Lwowie, Monachium, 
Berlinie. Otrzymał w 1891 roku na wystawie w Wiedniu wielki złoty medal. W tym samym 
roku został wyróżniony w Berlinie medalem II klasy.

12
Andrei Popov 
(1832 Tuła – 1896 Niżny Nowogród)

Bawiące się dzieci

olej, płótno dublowane, 42,5 × 52,5 cm
sygn. p. d.: A. POPOV (cyrylicą) 

cena: ***

Urodził się w rodzinie malarza ikon. Od 1846 rozpoczął edukację u Maxima Vorobyova 
i Bogdana Gottfried Willewalda w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. 
Był laureatem wielu nagród oraz stypendystą Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu 
i Rzymie. Mieszkał w Kałudze, Tula i Niżnym Nowogrodzie (od 1870). Porzucił malarstwo 
z powodu choroby; zmarł na gruźlicę. Wystawiał w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury, Moskiewskim Towarzystwie Miło-
śników Sztuki, Pan-Rosyjskiej Wystawie Sztuki i Przemysłu w Moskwie, Wielkiej Wystawie 
w Londynie i Wystawie Powszechnej w Paryżu.
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15
Oreste Costa
(1851 Florencja – 1919 tamże)

Martwa natura z zającem

olej, płótno dublowane, 108 × 79 cm
sygn. p. d.: O. Costa/ Firenze

cena: ***

14
Józef Ryszkiewicz 
(1856 Warszawa – 1925 tamże)

Łoś na mokradłach, 1924 r.

olej, płótno, 61 × 98 cm
sygn.i dat. l. d.: Józef Ryszkie-
wicz/1924 III

cena: 13 800 zł

Początkowo uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej, pod kierunkiem Wojciecha Gersona, 
a od 1875 roku w petersburskiej akademii, w pracowni batalistyki u B. P . Willewaldego. 
Edukację uzupełniał w akademii monachijskiej u A. Wagnera. w latach 1900–1912 był 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. W latach 1897–1901 wystawiał 
w TPSP w Krakowie. Uprawiał malarstwo plenerowe i batalistyczne – malował sceny 
rodzajowe z polskiej wsi, historyczne i myśliwskie

Artysta malarz włoskiego pochodzenia. Był uczniem włoskiego akademisty Antoniego 
Ciseriego. W swojej twórczości artysta głównie malował martwe natury, które głównie 
przedstawiał wraz z trofeami łowieckimi. Obrazy te, utrzymane w jasnej palecie barw, 
zachwycają szczegółowym oddaniem wszelkich detali. Poza tym w jego twórczości znajdują 
się i również sceny rodzajowe, portrety oraz pejzaże. Prace Costy były prezentowane na 
wystawach w Paryżu, Londynie, Florencji. Wiele jego prac zakupił właściciel Galerii Lewis 
w Pittsburghu, w stanie Ohio. Jego starszy brat - Antonio Costa, również był malarzem.
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17
Ferdynand Ruszczyc 
(1870 Bohdanów k. Oszmiany – 
1936 tamże)

Morze i skały

olej, płótno naklejone na tekturę 
31,5 × 45,5 cm
niesygnowany
na odwrocie nalepka z wystawy monogra-
ficznej TPSP z tytułem pracy i numerem 
2084/42, nalepka z wystawy monogra-
ficznej Ferdynanda Ruszczyca w Muzeum 
Narodowym w Krakowie (II–IV 2002), 
Muzeum Okręgowym w Toruniu (IV–VI 
2002), Muzeum Narodowym w Warsza-
wie (VII–IX 2002), i LDM w Wilnie (X–XII 
2002) oraz nalepka z Muzeum Narodowego 
w Warszawie z nr 376/02/6

Wystawiany:
1937  Wilno, „Ferdynand Ruszczyc 

1870–1936”, pierwsza wystawa 
pośmiertna

1937  Warszawa, TZSP, j.w.
1937/38 Kraków, TPSP, j.w.
2002  Muzeum Narodowe w Krakowie, 

Ferdynand Ruszczyc 1870-1936, 
luty – kwiecień

16
Ferdynand Ruszczyc 
(1870 Bohdanów k. Oszmiany – 
1936 tamże)

Skały nad brzegiem, 1896 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,  
20 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: F.Ruszczyc 1896
na odwrocie nalepka z wystawy mono-
graficznej TPSP w Krakowie z numerem 
2048/6/ oraz nalepka z kolekcji rodzinnej 

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

Wystawiany:
1937  Wilno, pierwsza wystawa pośmiertna 

„Ferdynand Ruszczyc 1870–1936”
1937 Warszawa, TZSP, j.w.
1937/38 Kraków, TPSP, j.w.

Reprodukowany:
Ferdynand Ruszczyc 1870 – 1936.Katalog 
wystawy pośmiertnej, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 1937, 
ilustr. 1.

cena: 48 000 zł

2002  Muzeum Okręgowym w Toruniu, j.w., 
kwiecień – czerwiec

2002  Muzeum Narodowym w Warszawie, 
j.w., lipiec – wrzesień

2002  LDM w Wilnie, październik –grudzień

cena: 60 000 zł
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19
Zdzisław Jasiński
(1863 Warszawa – 1932 tamże)

Rabusie, 1906 r.

olej, płótno, 139 × 101 cm 
sygn. i dat. l. d.: ZD. JASIŃSKI. 
1906

na krośnie nalepka z wystawy  
w 1916 r. w TZSP w Warszawie  
z tytułem pracy, techniką i datą 
nadesłania (5 XII 1916)

Wystawiany:
1916  Warszawa, Towarzystwo 

Zachęty Sztuk Pięknych
1934  Warszawa, Towarzystwo 

Zachęty Sztuk Pięknych, 
Wystawa pośmiertna Zdzi-
sława Jasińskiego (1863 
– 1932), 21.04.1934 
– 24.05.1934 r.

Reprodukowany: 
Kędzierski A., Zdzisław Jasiński 
1863–1932, Warszawa, 
Zakłady Graficzne B. Wierzbicki 
i S-ka, 1934, s. 17

cena: ***

Wychował się w atmosferze sprzyjającej artystycznemu zacięciu. Jego ojciec prowadził firmę deko-
ratorską, brat natomiast był rzeźbiarzem. Wojciech Gerson w swojej Klasie Rysunkowej dawał mu 
pierwsze lekcje malarstwa. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u profesorów Leopolda 
Loefflera, Feliksa Szynalewskiego, Floriana Cynka i Jana Matejki. W Monachium przebywał od 1885 r., 
gdzie uczył się u Otto Seitza i Aleksandra Wagnera. W 1893 r. powrócił do Warszawy. Jego prace 
to także monumentalne malarstwo dekoracyjne, m.in. dla Filharmonii Warszawskiej, polichromie 
w katedrze we Włocławku i kolegiacie w Kaliszu, plafony w pałacach Petersburga. Preferował tematykę 
rodzajową, a także malarstwo symboliczne i alegoryczne oraz portrety i pejzaże. W 1897 roku odbył 
podróż do Italii. W 1904 roku zamieszkał w swoim majątku Przyłęku k. Garwolina, a w 1910 roku 
osiadł w Warszawie. W 1921 był jednym z fundatorów grupy „Pro Arte”.

18
Malarz nieokreślony
(19 w.)

Portret malarza

olej, płótno dublowane, 70 × 57 cm

cena: 15 000 zł
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21
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Szwoleżer Gwardii Polskiej pod 
Samosierrą, 1927 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm 
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1927 
na odwrocie autorski napis: Stwierdzam 
autentyczność /tego obrazu/ Wojciech 
Kossak/1934 oraz naklejona ekspertyza 
Stanisława Dąbrowskiego z 1957 r.

cena: 55 000 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, gzie 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.

20
Antoni Piotrowski
(1853 Nietulisko Duże – 
1924 Warszawa)

Przed polowaniem

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

cena: 55 000 zł

W 1867 roku rozpoczął naukę rysunku u Wojciecha Gersona, którą kontynuował w jego 
warszawskiej Klasie Rysunkowej. W latach 1875–77 studiował w monachijskiej Akademii 
w pracowniach A. Strähubera oraz W. Lindenschmita. Następnie swe artystyczne studia 
kontynuował już w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po 
ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Pary-
skich (1880 r. i 1881 r.). Po powrocie do kraju, w Krakowie otworzył własną szkołę, w której 
nauczał malarstwa. Do grona jego uczniów należeli m.in.: O. Boznańska, J. Malczewski oraz 
H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent 
wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg 
powstania Bułgarów przeciwko Turkom. Jego malarska twórczość, głównie związana z nurtem 
realistycznym, to przede wszystkim przedstawienia pejzaży oraz kompozycji z sielankowymi 
scenkami rodzajowymi z wiejskimi motywami. Artysta sięgał także po sceny historyczne, 
głównie związane z powstaniem styczniowym. Był również znakomitym portrecistą. Jego prace 
były wystawiane na wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych. Obrazy Piotrowskiego 
należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie, 
Szczecinie, Krakowie, Łodzi.
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22
Szkoła Barenda Cornelisa 
Koekkoeka 
(1803 Middelbourg – 1862 Kleve)

Dęby nad rozlewiskiem

olej, płótno, 64 × 77 cm
sygn. śr. d.: B.C Koekkoek

cena: 35 000 zł

Barend Cornelis Koekkoek, nazywany „księciem malarstwa pejzażowego”. Pierwsze nauki 
pobierał w pracowni ojca – Johannesa Hermanusa Koekkoeka (1778–1851). Studia kon-
tynuował w Akademii w Amsterdamie pod kierunkiem Andreasa Schelfhouta (1787–1870). 
Równocześnie uczęszczał do pracowni Jeana Augustina Daiwaille’a (1786–1850), z którym 
wspólnie pracował przy zbiorze litografii. W 1833 ożenił się z malarką Elisą Theresą Daiwalle. 
W 1845 roku otrzymał zlecenie od króla Holandii na wykonanie serii obrazów. Wiele 
podróżował po Belgii, Francji, Niemczech, szczególnie upodobał sobie dolinę Renu i Mozeli. 
W 1841 roku założył Szkołę Malarstwa w Kleve, która wykształciła m.in.: brata Barenda – 
Marinusa Adrianusa Koekkoeka (1807–1870), Alexandra Josepha Daiwaille’a (1818–1888), 
Johanna Klombecka (1815–1893), Louwrensa Hanedoes’a (1822–1905) oraz Frederika 
Marinusa Krusemana (1816–1882). Kilkakrotnie wystawiał swoje prace na Salonie w Paryżu, 
za które w 1840 i 1843 roku otrzymał dwa złote medale, w tym jeden za pejzaż dla Księcia 
Orange, późniejszego Willema II. Był członkiem Akademii w Petersburgu i w Rotterdamie. 
Z powodzeniem tworzył krajobrazy oddające atmosferę zadrzewionych dolin skąpanych 
w słońcu; powszechnie uznawano go za najwybitniejszego malarza pejzaży romantycznych 
swoich czasów. Jego prace można oglądać w muzeach: Koekkoek-Haus w Kleve, Amsterda-
mie, Anvers, Bremie, Kolonii, Dijon, Lipsku, Nantes, Rotterdamie, Sheffield i we Wrocławiu.
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24
Marinus Adrianus 
Koekkoek 
(1807 Middelburg – 1870 Hilversum lub 
Amsterdam)

Pejzaż z pasterką

olej, płótno, 65 × 97 cm
sygn. śr. d.: M.A. Koekkoek

cena: 42 000 zł

23
Marinus Adrianus 
Koekkoek 
(1807 Middelburg – 1870 Hilversum lub 
Amsterdam)

Postacie w lesie

olej, płótno, 67,2 × 82,5 cm
sygn. p. d.: MA Koekkoek

cena: 73 000 zł

Pochodził z uznanej w środowisku artystów holenderskich rodziny Koekkoeków. Jego ojciec, 
Johannes Hermanus Koekkoek miał własną pracownię, w której Marinus Adrianus pobierał 
pierwsze nauki. Podobnie jak jego starszy brat, Barend Cornelis, Adrianus specjalizował się 
w malarstwie pejzażowym, często wzbogacanym elementami sztafażu, m.in. postaciami 
ludzkimi i zwierzętami. Artysta odwiedzał miasta takie jak Amsterdam i Hilversum. Prace 
Marinusa Adrianusa znajdują się Rijksmuseum w Amsterdamie, Rijksmuseum w Rotterdamie, 
Musée Royale w Brukseli, Cincinnati Art Museum i Mappin Art Gallery w Sheffield.
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26
Hendrik Pieter Keokkoek 
(1843 Hilversum – ok. 1890)

Pejzaż z ruinami

olej, płótno, 41 × 62 cm
sygn. p. d.: H.P. Koekkoek

cena: 45 000 zł

25
Hendrik Pieter Koekkoek 
(1843 Hilversum – ok. 1890)

Pejzaż leśny z parą wędrowców

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. l. d.: H.P. Koekkoek

cena: 35 000 zł

Pochodził z uznanej w środowisku artystów holenderskich rodziny Koekkoeków. Był synem 
Marinusa Adrianusa Koekkoeka oraz bratankiem najsłynniejszego z rodu, Barenda Cornelisa 
Koekkoeka. W latach 1848–1850 przebywał w Amsterdamie, a także podróżował do Londynu 
i Hagi. Hendrik Pieter działał głównie w Anglii, specjalizując się w przedstawieniach pejzaży 
leśnych. Jego kompozycje opierają się zazwyczaj na kontrastowym ukazaniu niewielkich 
postaci ludzkich względem dominującego otoczenia gęstwiny leśnej. Jego twórczość, podobnie 
jak ojca, charakteryzują romantyczne pejzaże zatopione w przygasającym świetle.
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28
Willem de Klerk 
(1800 Dordrecht -1876 tamże)

Zabawy na lodzie 

olej, deska parkietowana, 
29,3 × 38,5 cm
sygn. p. d.: W. de Klerk

cena: 32 000 zł

Studia malarskie odbył w pracowniach Pietera Hofmana i Adrianusa van der Koogha. Był 
członkiem Towarzystwa Artystycznego „Pictura” w Dordrechcie. W latach 1827–1828 
mieszkał w Ardenach. W 1835 roku odbył podróż wzdłuż doliny Renu, malując pejzaże 
rzeczne. W 1838 roku wyjechał do Czech i Saksonii. Dwa lata później, po powrocie do 
Holandii, poślubił Idę von Bezsekoom. Willem de Klerk znany jest przede wszystkim jako 
pejzażysta. W jego późniejszych pracach widoczny jest wpływ Barenda Cornelisa Koekkoeka, 
dzięki któremu Klerka zaczęto określać mianem „Koekkoeka z Dordrechtu”. Prace artysty 
znajdują się w kolekcjach muzeów w Rouen i w Nimegue.

27
Jacob Jan Coenraad 
Spohler
(1837 Amsterdam – 1923 tamże)

Przeprawa promowa

olej, płótno, 41 × 61 cm
sygn. l. d.: J. J. C. Spohler

cena: 25 000 zł

Holenderski pejzażysta, starszy syn Jana Jacoba Spohlera (1811–1866). Nauki pobierał 
zarówno u ojca, jak i u Jana Willema Pienemana (1779–1853). Warsztat malarski zdobywał 
w Amsterdamie, Haarlemie i Brukseli. Podobnie jak w przypadku ojca, malarstwo Jana 
Jacoba Coenrada koncentrowało się na pejzażu holenderskim, w którym dbałość o detal 
była przez malarza szczególnie podnoszona. Obecnie jego prace znajdują się w licznych 
prywatnych kolekcjach na całym świecie.
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30
Eugen Birzer 
(1847 Waldasseen – 1905 Monachium)

Na wrzosowisku, 1899 r.

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

cena: 25 000 zł

Pejzażysta niemieckiego pochodzenia. Absolwent filozofii i prawa na Uniwersytecie Mo-
nachijskim. Pracował w Berlinie dla instytutu litografii, uczęszczał do szkoły artystycznej 
oraz do Akademii Sztuk Pięknych, ucząc 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 nastrój wczesnej wiosny bądź jesieni. 

29
Henri Dominique 
Roszezewski 
(2 poł. 19 w.)

Pejzaż, 1891 r.

olej, płótno, 79 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: Rosz. 1891.
na blejtramie naklejka: Henri Dominique 
Roszezewski Gemalde von 1891 Paris

cena: 23 000 zł

Malarz pochodzenia polskiego, działający na przełomie 19 i 20 wieku we Francji. Malował 
pejzaże oraz sceny rodzajowe. W jego dorobku odnaleźć można również, namalowany 
w 1887 r., portret George’a Melies’a (1861–1938) wchodzący w skład historycznej kolekcji 
„zasobów Meliesa” (Fonds Melies), nabytej w 2004 r. przez francuskie Narodowe Centrum 
Kinematografii (CNC).
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32
Hippolite Fauvel 
(1835 Amiens – ?)

Łodzie rybackie w Granville

olej, płótno, 64 × 98 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: Hipp.Fauvel./Granville

cena: 32 000 zł

Jego twórczość to przede wszystkim marynistyczne, nastrojowe sceny przedstawiające statki 
dobijające do brzegu. Był autorem fresków oraz obrazów znajdujących się w zamku w Baume 
we Francji. Jego prace można oglądać między innymi w Arts et Traditions Populaires w Paryżu.

31
Heinrich Angeln-Petersen
(1850 Flensburg – 1906 Düsseldorf)

Księżycowa noc nad miastem 
portowym

olej, płótno, 65,5 × 90 cm 
sygn. l. d.: HPetersen – Angeln.

cena: 16 000 zł

Studiował w Akademii w Berlinie i Dusseldorfie, gdzie zaprzyjaźnił się z Hansem Hermanem, 
który w 1878 roku sportretował go w jego pracowni. Odbył wiele podróży artystycznych m.in. 
do Belgii, Francji, Włoch i Norwegii. Zasłynął przede wszystkim z marynistycznych pejzaży 
miast portowych morza Północnego i Bałtyckiego. Z zamiłowaniem w swojej twórczości 
przedstawiał motyw dobijających do brzegu statków. Umiejętnie potrafił uchwycić zarówno 
żywioł rozszalałego morza czy spokojną taflę wody, w której odbija się świtało księżyca. 
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34
Emile Eisman-Semenowsky 
(1857 Polska – 1911 Paryż (?))

Rose Beauty

olej, deska, 31,5 × 24,5 cm
sygn. l. d.: PARIS/EISMAN- 
-SEMENOWSKY

cena: 28 000 zł

33
Emile Eisman-Semenowsky 
(1857 Polska – 1911 Paryż (?))

Elegantka w kapeluszu, 1884 r.

olej, deska, 32 × 25,5 cm
sygn. i dat. p. d.: PARIS 1884/ 
EISMAN-SEMENOWSKY
na odwrocie przedwojenna nalepka 
z Kunstsalon Krone Hamburg

cena: 25 000 zł

Pochodził z rodziny o korzeniach żydowskich, ale pytania o to, gdzie mieszkał i kształcił 
się pozostają bez odpowiedzi. Pewne jest, że nie zdecydował się na studia malarskie ani 
w Warszawie, ani w Krakowie. W latach 80-tych 19 wieku mieszkał przez dłuższy czas 
w Paryżu i z tego okresu pochodzi większość jego prac. Semenowsky inspirował się malar-
stwem i tematyką orientalną, popularną w 19 wieku. Malował portrety i sceny rodzajowe 
w stylistyce antycznej i orientalnej, traktując przy tym zgodność z kostiumem historycznym 
dosyć powierzchownie. Jego obrazy miały zwolenników wśród paryskiego mieszczaństwa, 
jak i przyjezdnych. 
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36
Friedrich Stahl 
(1863 Monachium – 1940 Rom)

Wytworna para w oranżerii

olej, płótno, 44,5 × 68,5 cm
sygn. p. d.: FRIED STAHL

cena: 34 000 zł

Był wychowankiem monachijskiej Akademii. W latach 1886–1898 działał w Berlinie, 
w którym wspólnie z innymi artystami założył niezależne stowarzyszenie malarzy pod nazwą 
„XI”. Następnie kilka lat spędził w Anglii, gdzie intensywnie studiował malarstwo Prerafaelitów, 
mające kluczowy wpływ na jego dalszą twórczość. Lata 1904–1913 spędził we Włoszech, 
głównie we Florencji. W tym czasie badał korzenie prerafaelickich inspiracji – włoski renesans 
z Sandro Botticellim na czele. Tuż przed wojną wrócił jeszcze na krótko do Monachium, 
gdzie został członkiem Stowarzyszenia Niemieckich Akwarelistów i Monachijskiej Secesji. 
Początkowo Stahl malował w manierze impresjonistów, z czasem jednak jego styl wzbogacił 
się o doświadczenia Prerafaelitów i włoskie Quattrocento.

35
Paul Merwart 
(1855 Marianówka – 1902 Saint-Pierre)

Paryżanka – dziewczyna 
z koszem kwiatów

olej, deska, 55,7 × 33,2 cm
sygn. p. d.: PAUL MERVART

cena: 32 000 zł

Pochodził z polsko-francuskiej rodziny. Do szkoły uczęszczał we Lwowie, a następnie kształcił się w kierunku technicznym we Lwowie 
i w Grazu. Ranny w pojedynku, wyjechał na rekonwalescencję do Włoch, co wpłynęło na jego decyzję studiowania malarstwa. Kształcił 
się we Wiedniu, Grazu, Monachium i Düsseldorfie. W latach 1877–84 był studentem paryskiej École des Beaux-Arts. Już jako student 
pracował (od 1882 r.) w „Le Monde Illustré” i jako korespondent wyjeżdżał do Rosji i Austro-Węgier. W 1896 został mianowany malarzem 
departamentu kolonii.
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38
Gustave Jean Jacquet 
(1846 Paryż – 1909 tamże)

Rudowłosa

olej, płótno, 55,5 × 46,5 cm
sygn. p. d.: G. Jacquet

cena: 83 000 zł

Przez całe życie związany był z Paryżem. Kształcił się w paryskiej École des Beaux-Arts 
u Williama Adolphe Bouguereau, czołowego przedstawiciela francuskiego akademizmu. 
Karierę artystyczną rozpoczął debiutem na Salonie w 1865 roku obrazem „Marzenie”, 
utrzymanym w estetyce klasycystycznej. W kolejnych latach poświęcił się historyzującym 
płótnom niewielkiego formatu, przedstawiającym życie arystokracji. Za „Straż” otrzymał 
medal na Salonie w 1868 roku. Kilka lat później, w roku 1879, został wyróżniony medalem 
pierwszej klasy. W tym samym czasie odznaczony został także medalem Legii Honorowej. Od 
końca lat 60. 19 wieku zaczął malować portrety na szeroką skalę, co przyniosło mu sławę 
i popularność. Jacquet wypracował autonomiczny styl, pełen delikatności i wrażliwości, 
z charakterystycznym akademickim fini. Swoje obrazy sprzedawał we własnym atelier, które 
mieściło się w Paryżu. Obecnie prace malarza znajdują się w najważniejszych muzeach oraz 
prywatnych kolekcjach na świecie, m.in. w Paryżu, Blois, Chateau-Thierry, Rouen, także 
w Wielkiej Brytanii oraz najważniejszych amerykańskich muzeach takich, jak: nowojorskie 
Metropolitan Museum of Art czy Brooklyn Museum oraz The Art Institute of Chicago.

37
Max Theodor Streckenbach 
(1865 Eckernförde – 1936 tamże)

Bratki

olej, płótno, 30,6 × 40,8 cm
sygn. l. d.: M. STRECKENBACH

cena: 9 500 zł

Malarz niemiecki, syn farmaceuty Udo Streckenbacha i Marii Wiebke. W latach 1876–1885 
uczęszczał do przykatedralnego gimnazjum w Schleswig. Następnie studiował medycynę 
w Monachium, Berlinie, Rostocku, Kilonii i Bernie. Około 1900 roku powrócił do Eckernförde 
i zasłynął jako malarz kwiatów głównie maków, bratków i bzów. Jego obrazy charakteryzuje 
klasyczna kompozycja, miękki modelunek podkreślający przestrzenną strukturę przedmiotu 
oraz ciepła kolorystyka. 
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40
Wilhelm Schreuer 
(1866 Wesel – 1933 Düsseldorf)

W portowej knajpie

olej, papier naklejony na płótno, 
50,8 × 72 cm 
sygn. monogramem wiązanym p. śr.: WS

cena: 18 000 zł

W 1884 roku Wilhelm Schreuer podjął studia na duesseldorfskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Heinricha Lauensteina, które następnie kontynuował u Hugo Carola. W latach 1886–1890 
pobierał nauki u Petera Jenssena, ówczesnego rektora duesseldorfskiej Akademii. Do lat 20. 
20 wieku brał udział w dużych międzynarodowych wystawach sztuki w Düsseldorfie i Kolonii. 
W 1934 roku, w rocznicę śmierci artysty, Stowarzyszenie Sztuki Nadrenii i Westfalii, zorgani-
zowało wystawę retrospektywną. Malarstwo Shreuera charakteryzuje stonowana kolorystyka 
i nakładanie farb na mokry jeszcze grunt, którym było zazwyczaj podobrazie tekturowe. Inną 
cechą charakterystyczną sztuki Schreuera jest ograniczona paleta barw. Wiele z jego prac 
cechuje niemal monochromatyzm, niektóre zaś wykonane zostały w technice en grisaille, 
co w połączeniu z delikatnym oświetleniem przypomina prace „starych mistrzów”. Tematyka 
obrazów Schreuera koncentruje się głównie na scenach związanych z tańcem, muzyką, jak 
również na ukazywaniu widoków miast i statków pływających po Renie. Prace Schreuera, 
przedstawiciela szkoły Düsseldorfskiej, można oglądać w muzeach Kolonii i Düsseldorfie 
oraz w prywatnych galeriach.

39
Szkoła francuska 
(k. 19 w.)

Plaża w Trouville, 1886 r.

olej, płótno, 25,4 × 40,4 cm 
dat. i opisany w p. d.: Trouville 86

cena: 9 000 zł
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42
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Przejazd przez miasto w dzień 
targowy, 1928 r.

olej, płótno, 63 × 108 cm
sygn. i dat. l. d.: Z. Rozwadowski 1928

cena: 65 000 zł 

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Matejki, 
następnie latach 1892–1893 w Monachium w prywatnej szkole A. Ažbego. Jeszcze w czasie 
swoich studiów wystawiał swoje prace we Lwowie i Krakowie. Po studiach przeniósł się do 
Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. W tym czasie pra-
cował również przy dekoracjach w lwowskim Teatrze Miejskim. W okresie I wojny światowej 
wstąpił w szeregi Legionów Polskich. Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował 
głównie w oleju skupiając się przede wszystkim na scenach batalistycznych, w szczególności 
nawiązujących do czasów powstania listopadowego oraz okresu napoleońskiego. W jego 
twórczości pojawiają się również liczne sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Wielokrotnie 
pracował przy tworzeniu panoram, między innymi wraz z Wojciechem Kossakiem oraz 
Janem Styką malował „Panoramę Racławicką”.

41
Malarz nieokreślony 

Rynek Nowego Miasta 
z kościołem Sakramentek  
w Warszawie

olej, płótno, 60 × 100 cm
w l. d.: Varsavia Zamek Królewski
w p. d.: INV.No 437 FAM. PANKRATOFF

cena: ***
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44
Czesław Wasilewski  
(ps. Ignacy Zygmuntowicz) 
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Przy karczmie

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: Cz. Wasilewski

cena: 14 000 zł

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

43
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnow – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz / Zakopane 

cena: 25 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen. 
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46
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 1940 La Ciotat)

Rzeka w Giverny, 1912 r.

olej, płótno, 65 × 53 cm
sygn. u dołu: Pankiewicz
na krośnie napis: Józef Pankiewicz Rzeka 
w Giverny 1912 rok

Obraz namalowany w okolicach Giverny 
w Normandii. Tam w latach 1912–1913 
Pankiewicz wraz z żoną spędzali wakacje. 
Podczas tych pobytów wielokrotnie spotykali 
się z zaprzyjaźnionym Pierrem Bonnardem, 
który wraz z żoną mieszkał w pobliskim 
Vernon.

cena: ***

Malarz i grafik, uważany za jednego z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, 
działających na przełomie 19 i 20 wieku. W latach 1884–1885 uczył się w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamińskiego. Następnie 
wyjechał z Władysławem Podkowińskim do Petersburga, gdzie razem kształcili się w tamtejszej 
Akademii w okresie 1885-1886. W 1889 roku udali się do Paryża. Tutaj spotkali się 
z wielkimi dziełami impresjonistów. Od 1897 roku był członkiem krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W okresie lat 1897-1906 Pankiewicz odbył liczne podróże po 
Europie zachodniej; był m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii 
i Włoszech. W 1906 roku objął stanowisko profesora w krakowskiej ASP, a od 1925 roku 
uczył w paryskiej filii tej uczelni. W latach 1914–1919 przebywał w Hiszpanii. W początkowej 
fazie swoje prace artysta malował w duchu realistycznym. Po pobycie w Paryżu w swojej 
twórczości żywo czerpał inspiracje ze zdobyczy impresjonistów. Wtedy to powstawały sceny 
rodzajowe rozgrywające się na targach czy pejzaże z motywami polskimi i francuskimi. 
Następnie, zwrócił się ku symbolizmowi, skupiając się na nastrojowych przedstawieniach 
utrzymanych w ciemnej palecie barw. Po 1900 roku artysta zwraca się przede wszystkim 
do kwestii koloru, inicjując tym samym nurt polskiego koloryzmu. Powstały wtedy liczne 
pejzaże oraz portrety, martwe natury, czy kompozycje figuralne usytuowane we wnętrzach. 
W kolejnych fazach twórczości artysta, poza malarstwem impresjonistów czerpał liczne 
inspiracje z twórczości dawnych mistrzów holenderskich oraz weneckich, a także ze sztuki 
japońskiej. Szczególny wpływ na niego wywarła sztuka Paula Cézanne’a oraz  Pierra Bonnarda. 
Poza malarstwem sztalugowym artysta zajmował się również grafiką.

45
Ignacy Pieńkowski 
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Pejzaż

olej, płótno, 68 × 89 cm
sygn. p. d.: IPieńkowski

cena: ***

Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 1895–98 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
Naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. 
W latach 1909–1914 piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 
zaś od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny światowej uczył 
w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe Schule, zaś po jej zakończeniu 
prowadził dożywotnio katedrę malarstwa w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP 
oraz krakowskiego ZPAP. Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za 
granicą. Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał również 
portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.
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48
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

W ogrodzie, 1920 r.

olej, deska, 69,5 × 104 cm
sygn. i dat. p. d.: 1920 J Malczewski
na krośnie nalepka z wystawy w Muzeum 
Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Wystawiany:
Pejzaż w malarstwie polskim od połowy 
XIX wieku do połowy XX wieku, Muzeum 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, 
maj – wrzesień 2011 r.

cena: 140 000 zł

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

47
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dulce et decorum est pro patria 
mori, 1930 r.

olej, płótno dublowane, 201,3 × 150 cm
sygn. i dat. p. d.: Wlastimil Hofman/1930

Wystawiany:
Wystawa 1920 r.; Wystawa konkursowa 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, 14 czerwiec – 27 sierpień 
1930 r.

cena: ***

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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Władysław Ślewiński 
(1856 Białyń – 1918 Paryż)

Kwiaty w niebieskim wazonie, 
lata 1906–1918

olej, płótno, 55 × 46 cm
na odwrocie płótna pieczątka: 
„WŁADYSŁAW ŚLEWIŃSKI/ze spuścizny/
POŚMIERTNEJ”/
podpis: E.Ślewińska; na krośnie namalo-
wane dwukrotnie białą farbą „121”

Wystawiany i opisywany:
Władysław Ślewiński. Z Pont Aven do Ka-
zimierza. Wystawa w 100-lecie pierwszego 
pleneru malarskiego w Kazimierzu Dolnym, 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dol-
nym, październik 2009 – styczeń 2010 r.,  
[katalog z wystawy] oprac. Waldemar 
Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Ka-
zimierzu Dolnym,  2009, str. 55

Obraz posiada ekspertyzę prof. Barbary 
Brus-Malinowskiej z 2011 r.

cena: 300 000 zł

Przez krótki okres czasu pobierał nauki 
rysunku w Warszawie w Klasie Rysunko-
wej u Wojciecha Gersona. W 1888 roku 
wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął studia 
malarskie w Akadémie Julian, a następnie 
w Akadémie Colarossi. Rok później poznał 
Paula Gauguina oraz artystów z kręgu szkoły 
Pont-Aven, a znajomość ta wywarła ogromny 
wpływ na późniejszą twórczość malarską 
Ślewińskiego. Wraz z francuskim artystą 
kilkakrotnie jeździł do miejscowości w Bre-
tanii 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 mie-
sięcy 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 po-
wrócił do Francji, gdzie osiadł się już na stałe 
w Doëlan w Bretanii. Utrzymywał bliskie 
kontakty ze środowiskiem artystycznym, 
francuskim i polskim. Przyjaźnił się z Tade-
uszem 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, uzy-
skując 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 krakow-
skiego i lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Swoje prace od 1896 roku 
wystawiał również na paryskich Salonach 
Niezależnych, a także i w Warszawie 
i w Wiedniu.

Władysław Ślewiński w ciągu całej swojej 
twórczości podejmował trzy tematy. Były 
to: portrety, pejzaże i martwe natury. Te 
ostatnie stanowiły zazwyczaj bukiety kwiatów 
w wazonach ceramicznych, ceramika, owoce, 
umieszczone na przykrytym serwetą stole. Ich 
tło bywało „nieokreślone”, sugerując fragment 
miękko układającej się tkaniny, przeważnie 
gładniej lub słabo czytelnym deseniu. 

Pieczątka i podpis Eugenii Ślewińskiej na 
odwrociu płótna świadczą o pochodzeniu 
obrazu. Eugenia Ślewińska, z domu Szew-
ców była zamożną Rosjanką. Po rewolucji 
w Rosji została praktycznie bez środków do 
życia. Po śmierci artysty w 1918 roku, żona 
starannie zinwentaryzowała wszystkie obrazy 
(te na krosnach i same płótna bez krosien), 
gdyż – będąc w złej kondycji finansowej 
musiała opuścić bretoński dom z pracownią 
w Doëlan (tzw. Zameczek) i przenieść się do 
Paryża, zabierając ze sobą całą spuściznę 
męża. Zamieszkała wówczas w pensjo-
nacie rodziny Primel, która opiekowała 
się nią i zapewne pomagała materialnie. 
Eugenia Ślewińska cały czas starała się 
o zorganizowanie wystawy prac męża we 

Francji i Polsce. Wystawa ta doszła do 
skutku w warszawie, w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w 1925 roku. Na wystawie 
tej eksponowano 68 obrazów – większość 
z nich przed wystawieniem należało nabić na 
krosna i dorobić ramy. Nie wszystkie prace, 
przywiezione przez Ślewińską do Warszawy 
wystawiono. Kilka obrazków zakupiono, 
część żona artysty podarowała mieszkającej 
w Polsce rodzinie Ślewińskiego (większość 
tego daru spaliła się w czasie II wojny). Wy-
jeżdżając z Paryża do Warszawy na otwarcie 
wystawy, Eugenia Ślewińska resztę prac 
podarowała rodzinie Primel. Była wówczas 
ciężko chora i wkrótce zmarła w Warszawie 
tuż po otwarciu wystawy. Około 150–170 
obrazów Ślewińskeigo – wszystkie, które 
pozostały po jego śmierci – opatrzonych 
jest „atestem” żony: pieczątką i podpisem. 
Większość obrazów nie jest sygnowana. 

Potomkowie tej rodziny wiele podaro-
wali muzeum francuskim (Musée d`Orsay 
w Paryżu, Musée des Beaux-Arts w Rennes 
– stolicy Bretanii, tak związanej ze Ślewiń-
skim) oraz polskim (38 obrazów ,głównie 
Muzeum Narodowemu w Warszawie). Kilka 
prac Ślewińskiego sprzedano (m.in. kolekcje 
Altschula w USA i Fibaków) ,aby pokryć 
koszty konserwacji pozostałych obrazków 
z kolekcji Primel, które nadal znajdują się 
w jej posiadaniu. Prof. Władysława Jaworska 
w monografii artysty (Władysław Ślewiński, 
Warszawa 1991) wymienia i reprodukuje 
kilka obrazów w kolekcji Primel-Buffetaud, 
w tym dwa obrazy podobne do omawianej 
tu pracy: „Kwiaty w dzbanku na stole z ga-
leryjką” (ok. 1916, s. 170, il. 113) i „Kwiaty 
polne w wazonie” (ok. 1915, s. 110, il. 80); 
w tej ostatniej bukiet kwiatów umieszczony 
jest w identycznym jak w obrazie – przed-
miocie opinii – wazonie. 

Ślewińscy, wracając do Bretanii, gdzie 
mieszkali do 1918 roku, zabrali ze sobą 
polską służącą – góralkę Magdalenę, 
którą zresztą wkrótce traktowali niemal jak 
członka rodziny (Ślewiński namalował jej 
portret – ok. 1911, w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie), ale przypusz-
czalnie przywieźli też „pamiątki z kraju”. 
Obecność polskiej ludowej chusty (Bretonki 
takich nie używają) przesuwałoby datowanie 
przedmiotu opinii na lata 1910–1918. 

Fragmenty ekspertyzy  
Barbary Brus-Malinowskiej 
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Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Lorietta w swoim repertuarze, 
1905 r. 

olej, płótno; 138,8 x 91 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Szczygliński / 1905
napis p. d.: Was die Pariserin kann.../ 
Das kann ich auch.” Lorietta w swoim 
repertuarze

cena: ***

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898–1905 studiował w krakowskiej szkole (późniejszej akademii) 
sztuk pięknych u jana stanisławskiego, jacka malczewskiego i leona Wyczółkowskiego. 
studia uzupełniał w monachium u stanisława Grocholskiego i antoniego ažbégo. W czasie
i wojny światowej walczył w legionach. od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, tj.
w 1918 został członkiem Towarzystwa artystów polskich „sztuka”, a w latach 1921–25 był
prezesem Warszawskiego Towarzystwa artystycznego. Był także związany z kabaretem Zielony
Balonik. malował pejzaże, nokturny, widoki architektury. Zajmował się grafiką, zwłaszcza
litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach przedstawiał miejsca związane z historią
polski. prace jego autorstwa charakteryzują się świetnym połączeniem kolorystycznym z grą
światła i cienia. W sposobie stylizacji linii o raz barw widać wpływ secesji. artysta często
wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój
tajemniczości, symboliczny.

50
Stanisław Żarnecki  
(Izydor Goldfinger)
(1877 Kraków – 1956 tamże)

Przy stole, 1905 r. 

pastel, tektura, 45 x 70 cm
sygn. i dat. p. d.: StŻarnecki/1905 

cena: ***

W latach 1897–1904 studiował w ASP w Krakowie, m.in. u T. Axentowicza, J. Mehoffera 
i J. Unierzyskiego. Dwukrotnie został wyróżniony medalami. W trakcie studiów zmienił 
nazwisko z powodów wyznaniowych - przyjął chrzest w kościele rzymsko-katolickim, a jego 
chrzestnym był ówczesny rektor akademii - Julian Fałat. W latach 1914–15 mieszkał 
i pracował we Wiedniu, a od 1915 r. służył w wojsku austriackim gdzie portretował wiele 
osobistości wojskowych. Od 1918 r. mieszkał w Krakowie i tam założył własną pracownię. 
W 1921 r. wyjechał do Warszawy, następnie do Zakopanego. W tym okresie malował wiele 
portretów i brał aktywny udział w życiu artystycznym. W latach 1922–1932 ponownie 
zamieszkał w Krakowie, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista. Wykonał w tym czasie wiele 
portretów krakowskich notabli, a także znakomitych artystów. Był przenikliwym obserwatorem 
co uczyniło go genialnym portrecistą.
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Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Melancholia, 1930 r.

olej, tektura, 37,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: Wlastimil/Hofman 

Wystawiany:
Jestem malarzem myśli i przeżyć. Wla-
stimil Hofman (1881–1970), Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, 26.10.2013 
-23.02.2014 r.

cena: 23 000 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.

52
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Hucułka, 1926 r.

olej, tektura, 32 × 23,5 cm
sygn. i dat. l. d.: T.axentowicz/926
na odwrocie nalepka z salonu Alfreda 
Wawrzenieckiego w Krakowie  
(ul. Szczepańska 9) z tytułem pracy oraz 
pieczęć magazynu przyborów malarskich 
R. Aleksandrowicza w Krakowie 

cena: 42 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, a od 1890 r. 
używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć wpływ symbolizmu oraz 
secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie sceny 
z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki wytwornych, eleganckich 
dam oraz wdzięczne portrety dziecięce
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Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Córki artysty przy stole

olej, sklejka, 34 × 50,5 cm 
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz 
na odwrocie napis odręczny: OLCZA/ 
50 × 33,5 cm oraz numer 29 (w kółku) 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena: 22 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
w 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.

54
Elżbieta Dziubaniuk 
(1881 Lwów – 1944 Paryż)

Przyjaciółki, 1913 r.

olej, tektura, 66,5 × 104 cm
sygnowany i dat. l. g.: Ela Dziubaniuk / 
913
na odwrocie nalepka z 1913 r. z TPSP 
we Lwowie z tytułem pracy, na nalepce 
pieczątka POGLĄDOWA WYSTAWA / 
WSPÓŁCZESNEJ / SZTUKI POLSKIEJ / 
WE LWOWIE

cena: 16 200 zł

Najprawdopodobniej studia odbyła w Monachium oraz w Paryżu, gdzie kształciła się z za-
kresu malarstwa oraz rzeźby. Od 1932 roku, lub też nawet wcześniej mieszkała w Paryżu, 
gdzie związała się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. W swojej twórczości skupiała 
się przede wszystkim na portretach oraz scenach rodzajowych i pejzażach. Swoje prace 
wystawiała kilkakrotnie na Salonie Niezależnych. Prace jej autorstwa brały również udział 
w m.in. Wystawie Wiosenne Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie w 1912 roku 
oraz I wystawie Sztuki Artystek Polskich we Lwowie w 1917 roku. W Paryżu w 1945 roku 
odbyła się wystawa pośmiertna artystki.
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Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Snopy

olej, tektura, 31,5 × 48,5 cm
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WW

cena: 29 000 zł

56
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na plaży, 1935 r. 

olej, płótno, 19,5 × 27 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

Reprodukowany:
Morze bez końca, niebo bez końca...
Bałtyk w malarstwie Wojciecha Weissa 
i Aneri Ireny Weissowej, Kołobrzeg 2009, 
s. 57

cena: 19 800 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił 
funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, 
a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, 
przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), 
później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów 
dominują akty, pejzaże oraz martwe natury.
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59
Léon (Kamir) Kaufmann 
(1872 Pawłowo – 1933 Louveciennes 
k. Paryża)

Góry, 1907 r.

olej, deska, 16 × 24,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Léon Kamir 1907 

cena: ***

58
Léon (Kamir) Kaufmann 
(1872 Pawłowo – 1933 Louveciennes 
k. Paryża)

Pejzaż, 1910 r.

olej, płótno, 46,5 × 55 cm
sygn. i dat. p. d.: Léon Kamir/ 1910

cena: ***

Studia z rysunku i malarstwa rozpoczął w ok. 1888 roku w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
u Wojciecha Gersona. Następnie w latach 1895–1897 wyjechał do Monachium, a rok 
później do Paryża gdzie uczył się w Académie Julian. Od 1902 roku już na stałe zamieszkał 
w Paryżu. Bardzo często odwiedzał Warszawę, gdzie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
wystawiał swoje prace. W swojej twórczości malował portrety, głównie postaci związanych ze 
środowiskiem artystycznym francuskim oraz polskim. Sławę przyniosły artyście pejzaże jego 
autorstwa, na których uwieczniał widoki odwiedzanych miast wraz z ich charakterystyczny-
mi, malowniczymi elementami. A podróżował bardzo często, odwiedzając m. in. Włochy, 
Holandię, Norwegię oraz Bliski Wschód. Głównie tworzył w technice oleju, a także sięgał 
po pastel. Jego prace należą do zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
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61
Wacław Borowski 
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Portret kobiety, 1906 r.

olej, płótno, 82 × 71 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. g.: W. Borowski 1906

Niezwykle interesująca i wczesna praca 
artysty utrzymana w duchu Młodej Polski.

Obraz posiada ekspertyzę prof. Jerzego 
Malinowskiego.

cena: 35 000 zł

Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach 
1905–1909 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jed-
nocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki 
wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując 
dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie 
do kraju zamieszkał w Warszawie. W latach 1927–1933 sprawował posadę profesora 
w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią bardzo aktywną w środowisku artystycznym. 
Przynależał do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski był 
artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym. 
Tworzył również w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów oraz ilustracji. 
Ponadto współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską jako scenograf. Jego 
prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie. 

60
Malarz nieokreślony 
(1 poł. 20 w.)

La Pariserin, 1943 r.

olej, tektura, 49 × 37 cm
na odwrocie napis: Pariserin/1943

cena: 4 500 zł
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63
Erno Erb 
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Kwiaciarki

olej, tektura, 27 × 36 cm
sygn. l. d.: E.Erb

cena: 9 800 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.

62
Vincenzo Irolli 
(1860 Neapol – 1949 tamże)

Targ kwiatowy

olej, płótno, 30 × 40 cm 
sygn. p. d.: Virolli

cena: 24 000 zł

W 1877 roku wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Neapolu, którą ukończył po trzech latach. 
Od 1879 swoje prace regularnie wystawiał na wystawach Neapolitańskiego Towarzystwa 
Sztuk Pięknych, prezentując przede wszystkim portrety i sceny rodzajowe. Choć był uczniem 
Gioacchino Tomy, nie poszedł w ślady mistrza akademickiego realizmu, lecz wzorując 
się na Michettim, Morellim i Mancinim, posługiwał się silnym światłocieniem, nieomal 
oślepiającymi refleksami oraz wyraźnym impastem. Jego znakiem rozpoznawczym już od 
najwcześniejszych lat była niezwykle bogata kolorystyka. W 1890 został członkiem Kręgu 
Artystów Neapolitańskich. Irolli był artystą bardzo płodnym, malował nieprzerwanie nawet 
w podeszłym wieku. Główny trzon jego twórczości stanowią obrazy przedstawiające sceny 
codziennego życia mieszkańców Neapolu i okolic. W bogatej twórczości artysty, obok scen 
z życia miasta, znajdziemy również sceny o charakterze religijnym. Irolli wystawiał na paryskim 
salonie, brał udział w licznych wystawach m.in.: w Londynie (1904 r.), Monachium (1909 r.) 
i Barcelonie (1911 r.), gdzie zdobył brązowy medal. Swoje prace wystawiał kilkakrotnie na 
Biennale w Wenecji. Obecnie jego prace są eksponowane w Galerii Sztuki Współczesnej 
w Turynie, Mediolanie, Palermo, Capodimonte oraz w Petit Palais w Paryżu. 
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65
Mihály Erdélyi
(1894 Segedyn – 1972 tamże)

Ponte Moro w Wenecji, 1930 r.

olej, sklejka, 54,5 × 65 cm
sygnowany i dat. l. d.: ERDELYI/M. 1930/
VENE/ZIA

cena: 8 700 zł 

64
S. Hofmann 
(19/20 w.)

Ulica Piwna w Gdańsku

olej, płyta, 52 × 45 cm
sygn. p. d.: S.Hofmann/München.

cena: 18 000 zł
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67
Zdzisław Przebindowski 
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Klasztor Sióstr Norbertanek na 
Zwierzyńcu w Krakowie 

olej, tektura, 65 × 50 cm
sygn. u dołu: Z. Przebindowski 
na odwrocie napis: (…) 17 58 „Klasztor 
St. Norbertanek na Zwierzyńcu”olej

cena: 7 500 zł

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

66
Emile Hoeterickx 
(1858 Bruksela – 1923 tamże)

Paryż w deszczu, 1882 r.

akwarela, papier,  
23 × 34 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Emile Hoeterickx Paris. 
1882

cena: 26 000 zł

Hoeterickx studia podjął w Akademii w Brukseli. Początkowo malował dekoracje teatralne do 
przedstawień w Théâtre de la Monnaie w Brukseli i Teatru Miejskiego w Lille. Po ukończeniu 
studiów jakiś czas spędził w Paryżu. W 1880 roku założył z Juliaanem Dillensem i Amédée 
Lynen Stowarzyszenie L’Essor (Rozkwit). Później mieszkał przez krótki czas w Londynie, 
Haarlemie, po czym wrócił do Brukseli. Regularnie pokazywał swoje prace na wystawach 
Stowarzyszenia L’Essor oraz Kręgu Akwarelistów z Brukseli. W 1890 roku został mianowany 
profesorem Brukselskiej Szkoły Sztuk Użytkowych. Hoeterickx malował sceny rodzajowe, 
pejzaże i przede wszystkim weduty. Paryż, Londyn i Bruksela stały się głównym malarskim 
tematem artysty. Inspirowało go miasto z całą swą różnorodnością. Jego prace eksponowane 
są między innymi w Musée Wicar w Lille (Most w Londynie), w Muzeum w Abbeville (Sobotnie 
popołudnie w Londynie), oraz w Muzeum w Antwerpii (Murawa w parku Bois de la Cambre).
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69
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Dziewczynka na niebieskim 
krześle

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

cena: 85 000 zł

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

68
Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Dziewczyna z kwiatami

olej, płótno, 110 × 86 cm
sygn. p. d.: Menkes 

cena: ***

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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71
Jakub Zucker 
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Widok z Rockport nad rzeką 
Hudson, 1944 r.

olej, płótno, 51 × 66 cm 
sygn. i dat. p. d.: J.ZUCKER 1944.

cena: 15 000 zł

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Uczęszczał do szkoły artystycznej w Jerozolimie 
„Becalel”. Po I wojnie światowej przeprowadził się do Paryża. Tam studiował w Académie 
Julien i Académie Colarossi. W roku 1922 wyjechał do Nowego Jorku, skąd często przyjeżdżał 
do stolicy Francji. Odbył wiele podróży, m. in. do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Meksyku 
i Izraela. W czasie II wojny światowej był w Stanach Zjednoczonych. W 1947 roku zamieszkał 
w podparyskiej miejscowości Arcueil. Zucker malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem. Swoje prace prezentował wielokrotnie na wystawach w Nowym Yorku, 
oraz w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries.

70
Jakub Markiel 
(1911 Łódź – 2008 tamże)

Pejzaż z różowymi dachami

olej, sklejka, 54 × 38 cm 
sygn. p. d.: Markiel

cena: 7 000 zł

Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie ukończył w 1929 roku. W 1933 roku otrzymał 
stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Dodatkowe nauki pobierał 
w pracowni malarza Jeana Souverbie. Kilka lat później Markiel został laureatem trzeciej 
nagrody École des Beaux-Arts. W 1943 roku odkryto jego żydowskie korzenie w wyniku 
czego został deportowany i osadzony w podobozie w Jawischowitz. W tym czasie artysta 
rysunkami dokumentował ciężkie chwile w obozie, które nie przetrwały do naszych czasów. 
Zmuszony przez kierownika obozu wykonał dwie rzeźby, przedstawiające muskularne postaci 
robotnika oraz górnika. Był autorem portretów esesmanów i kapo. W tajemnicy malował 
także wizerunki współwięźniów. Po zakończeniu wojny powrócił do Francji, gdzie do końca 
życia malował.
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73
Tadeusz Cybulski 
(1878 Kraków – 1954 tamże) 

Martwa natura z owocami, 1943 r. 

olej, płótno naklejone na płytę, 
55 × 64,5 cm 
sygn. i dat. l. d. wraz z dedykacją: Panu 
Jar… (nieczytelnie)/ z serdecznym 
uściskiem dłoni/ VII.943. Tadeusz 

cena: 14 000 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, 
portrety.

72
Emil Krcha 
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Kwiaty w glinianym dzbanie 
(Cynie), 1969 r.

olej, tektura, 75 × 50 cm 
sygn. l. d.: E. Krcha 
na odwrocie napisy autorskie oraz nalepki 
z wystaw w Muzeum Okręgowym w Byd-
goszczy oraz na Zamku w Sanoku

Wystawiany i opisywany:
Wystawa pośmiertna, Muzeum im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 22 listo-
pada 1978 – 5 czerwca 1979, [katalog 
wystawy] Muzeum im. Leona Wyczółkow-
skiego w Bydgoszczy, poz. nr 142
Wystawa monograficzna Emila Krchy, 
Sanok – Zamek, V–VIII 1985 r.

cena: 16 000 zł

W latach 1919–25 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem T. Axentowicza, S. Kamockiego i I. Pieńkowskiego. W roku 1925 oraz, ponownie, 
w 1927 wyjechał do Paryża w celu kontynuowania nauki. Był jednym z założycieli grupy 
„Zwornik”, z którą to wystawiał swoje prace w latach 1929–33. Od roku 1922 należał do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Współorganizował Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. W 1950 r. osiadł w Krakowie, gdzie kontynuował pracę pedagogiczną. 
Wiele wystawiał, zarówno w kraju, jak i za granicą; miał też kilka pokazów indywidualnych 
w Krakowie w TPSP, Lwowie, Poznaniu i Wrocławiu. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, 
martwe natury o zgaszonych nieco barwach, utrzymanych w ciepłych tonacjach. Upraszczał 
formę, różnicował fakturę. Stosował technikę olejną oraz akwarelę.
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75
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret Leona Wyrwicza, 1922 r.

olej, płótno, 80 × 72 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman /1922

na odwrocie napis: LEON Wyrwicz/art. 
satyryk/twórca kabaretu /Kraków   
oraz przedwojenne fragmenty gazet 
dotyczących Leona Wyrwicza

na krośnie nalepka z przedwojennej 
wystawy  (w TPSP Kraków(?))

Obraz był reprodukowany na przedwojennej
widokówce z podpisem: 
Mal. Vl.Hofman/ LEON WYRWICZ/Art. 
monologista 

74
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret pastuszka

olej, płyta, 41,5 × 33,5 cm
sygn. p. d.: Wlastimil/Hofman

cena: 14 000 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.

Leon Wyrwicz a właściwe Leon Haraschin 
(1885 Kraków – 1951 tamże) był jednym 
z najbardziej znanych polskich monologi-
stów. Związany z Teatrem Nowości w Kra-
kowie, Teatrem Bagatela w Krakowie a po 
II wojnie światowej z Teatrem Powszechnym 
w Krakowie. 

cena: ***
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77
Stanisław Straszkiewicz 
(1870–1925)

O wschodzie, 1921 r.

olej, płótno, 63,5 × 94 cm
sygn. i dat. l. d.: STANISŁAW 
STRASZKIEWICZ 1921
na odwrocie przedwojenna nalepka 
z salonu dzieł sztuki Juliana Burofa 
(Warszawa, Nowy Świat 47)

Cena: 33 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1900–1903 w Krakowie w Akademii Sztuk Pięknych. 
Jego nauczycielami byli Jan Stanisławski, Józef Mehoffer oraz Józef Unierzyski. Twórczość 
malarska Straszkiewicza to głównie pejzaże, w których mocno jest uwidoczniony wpływ 
malarstwa Józefa Chełmońskiego. Krajobrazy na płótnach często utrzymane w szarych, 
zimnych tonacjach, przedstawiają pola o poranku, spowite mgłą. Artysta pracował w technice 
oleju. 

76
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

O zachodzie słońca

olej, płyta, 30 × 40 cm
sygn. p. d.: WIKTOR KORECKI

cena: 5 700 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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78
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze

olej, płyta, 63 × 100 cm
sygn. p. d.: Mokwa 

cena: 15 000 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.

79
Walther Reichel
(1 poł. 20 w.)

Żaglowiec, 1910 r.

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

cena: 15 000 zł

Zasłynął jako znakomity malarz marynistyczny. Monumentalne żaglowce płynące pośród 
wzburzonej toni morskiej są charakterystycznym motywem w twórczości Reichela. Z niezwykłą 
biegłością potrafił oddać nawet najdrobniejsze szczegóły i jednocześnie uchwycić właściwy 
nastrój przedstawienia.
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81
Jakub Zucker 
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Portret chłopca

olej, deska, 33 × 24 cm 
sygn. p. g.: J. ZUCKER.

cena: 9 000 zł

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Uczęszczał do szkoły artystycznej w Jerozolimie 
„Becalel”. Po I wojnie światowej przeprowadził się do Paryża. Tam studiował w Académie 
Julien i Académie Colarossi. W roku 1922 wyjechał do Nowego Jorku, skąd często przyjeżdżał 
do stolicy Francji. Odbył wiele podróży, m. in. do Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Meksyku 
i Izraela. W czasie II wojny światowej był w Stanach Zjednoczonych. W 1947 roku zamieszkał 
w podparyskiej miejscowości Arcueil. Zucker malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem. Swoje prace prezentował wielokrotnie na wystawach w Nowym Yorku, 
oraz w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries.

80
Dietz Edzard 
(1893 Bremen – 1963 Paryż)

Portret młodej kobiety

olej, płótno, 46,2 × 38,2 cm 
sygn. p. d.: D. Edzard.

cena: 24 000 zł

Wiele podróżował po Niemczech, Holandii i Francji, gdzie znalazł inspiracje w malarstwie 
impresjonistów francuskich. W 1929 roku jego prace znalazły się na wystawie malarstwa 
współczesnego w Jeu de Paume, paryskim muzeum impresjonistów. W 1938 roku malarz 
poślubił Suzanne Eisendeck, również artystkę. Edzard malował przede wszystkim portrety 
kobiet i przedstawienia kwiatów, wyróżniające się niezwykłą wrażliwością kolorystyczną 
i subtelną grą barw. Sławę przyniosły mu obrazy ukazujące sceny z życia bywalców paryskich 
kafejek.
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83
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Miasto za lasem, 1931 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm
sygn. i dat. l. d.: Hayden/1931

cena: 52 000 zł

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

82
Zdzisław Cyankiewicz 
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Miasteczko 

akwarela, papier, 37 × 53,5 cm 
w świetle passe-partout  
sygn. p. d.: Cyan

cena: 3 300 zł

Malarz, rzeźbiarz, ceramik, absolwent, a później wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Fascynował go polski folklor. W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie dołączył 
do środowiska Ecole de Paris i zaczął czerpać artystyczne inspiracje z twórczości Matis-
se’a i Cézzane’a. Pierwsze większe sukcesy na wystawach paryskich przypadły na lata 
50-te, wtedy też nastąpiła ostatnia znacząca zmiana stylowa w jego twórczości. Wśród jego 
prac znaleźć można zarówno obrazy, rzeźby, przedmioty ceramiczne, kolaże jak i malunki 
ścienne wykonane z wykorzystaniem programowania elektronicznego oraz wielkoformatowe 
instalacje ze stali i pleksi. 
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85
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Góry

akwarela, papier, 34 × 49 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. ołówkiem p. d.: Rafał Malczewski

cena: 9 000 zł

84
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Przed burzą 

olej, tektura, 49,5 × 68 cm 
w świetle passe-partout  
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

cena: 15 500 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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87
Jan Hrynkowski 
(1891 Żelechów k. Lwowa – 
1971 Kraków)

Martwa natura, 1964 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm 
sygn. i dat. l. g.: j.hrynkowsk.i/964 

cena: 13 000 zł

Malarz, grafik, scenograf. Studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz rzeźbę u K. Laszczki. Następnie kontynuował 
naukę w latach 1921–22 w Paryżu w Akademii Lotha. Związany z grupą Formistów. Był 
współzałożycielem Cechu Artystów Plastyków „Jednoróg”. W okresie międzywojennym 
przebywał przez kilka lat we Francji, gdzie zajmował się głównie malowaniem pejzaży. Po 
wojnie pracował w charakterze scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. Artysta 
uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych, choć miał również ekspozycje indywidualne, 
m.in. w latach 1946, 1948 i 1960. Uprawiał zarówno malarstwo, jak i grafikę, szczególnie 
litografię i drzeworyt. Do najchętniej podejmowanych przez niego tematów należały pejzaż 
oraz martwa natura.

86
Marc Sterling 
(1897 Pryłuki – 1976 Paryż)

Martwa natura z owocami

olej, płótno, 24,5 × 33,5 cm
sygn. l. d.: MSterling 

cena: 22 000 zł

Początkowo zajmował się ikonografią, by w 1909 roku rozpocząć studia w Odessa Art 
College. W 1916 roku przeniósł się do szkoły artystycznej w Moskwie. W 1917 roku został 
uczniem Tatlina pracującym w słynnym Wchutiemas. Ze swoim przyjacielem Władimirem 
Majakowskim sztukę propagandowego plakatu. W roku 1923 młody Sterling ze swoją 
żoną polskiego pochodzenia przeniósł się do Paryża i dołączył do tamtejszej awangardy. 
Brał udział w Salonach Jesiennym, Tuileries. Jego pierwsza indywidualna wystawa odbyła 
się w roku 1923 w Łodzi. II wojnę światową spędził na prowincji we Francji. W 1956 r. 
podróżował do Holandii, Włoch, Hiszpanii i Izraela. Sterling początkowo tworzył w duchu 
kubizmu futurystycznego, nawiązywał też do Ecole de Paris. Syntezował i upraszczał formy 
obiektów w obrazach. Malował martwe natury, sceny miejskie, portrety.
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89
Artur Nacht-Samborski 
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Liście fikusa w wazonie,  
ok. 1970 r.

olej, tektura, 66 × 48 cm
na krośnie nalepka z Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu z napisem: Dep/AN 139

Obraz był wieloletnim depozytem Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.

cena: 57 000 zł

88
Artur Nacht-Samborski 
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Malarka w plenerze, ok. 1965 r.

olej, tektura, 70 × 50 cm
niesygnowany
na krośnie nalepka z Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu z napisem: DEP/AN 123

Obraz był wieloletnim depozytem Muzeum 
Narodowego w Poznaniu.

cena: 57 000 zł

W latach 1918–21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach 
Wojciecha Weissa oraz Felicjana Kowarskiego. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu 
i Berlinie. W 1924 roku wraz z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie przebywał 
do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim 
ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku lat 20-tych. W późniejszych 
już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta w swej 
twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. 
Malował przeważnie powielające się motywy, takie jak akty, martwe natury. Artysta niechętnie 
brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty 
na Biennale Weneckim w 1959 r. W latach 1947–49 był profesorem Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata (1949–1969) związany był również 
z warszawskim ASP.
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91
Hanna Żuławska
(1908 Warszawa – 1988 tamże)

Remont 

olej, płótno, 85 × 100 cm
sygn. p. d.: H. Żuławska 
w p. g.: remont

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki.

cena: 9 000 zł

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

90
Jacek Żuławski
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Psy – homage dla Amundsena

olej, płótno, 54 × 65 cm
niesygnowany
na odwrocie naklejka z wystawy w CBWA 
z Krakowa z 1970 r.

Wystawiany i reprodukowany:
Wystawa indywidualna, Centralne Biuro 
Wystaw Artystyczny, Kraków 1970 r.
Marek i Jacek Żuławscy. Malarstwo, 
rysunek, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Gdańsk 2002, str. 144 

cena: 10 000 zł

W 1927 roku rozpoczął naukę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Jaroc-
kiego i Weissa, a następnie studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem 
Kowarskiego i Pękalskiego. Podczas studiów poza wycieczkami w góry, zainteresował się 
także żeglarstwem. Poznał w tym czasie Hannę Jasieńską – przyszłą żonę, również artystkę. 
Razem ze swoim stryjecznym bratem Markiem Żuławskim i Hanną Jasieńską, wystawiał 
prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy Sztuki. W 1935 roku wyjechał na 
studia do paryskiej filii ASP, gdzie studiował u Pankiewicza. W Paryżu poślubił także Hannę 
Jasieńską. W 1938 roku powrócili razem do Polski i osiedlili się w Gdyni, gdzie Jacek 
pracował jako nauczyciel reklamy w liceum handlowym. Na początku II Wojny Światowej 
wrócił do Warszawy, gdzie w trakcie okupacji pracował jako malarz pokojowy, introligator 
i piekarz. Po wojnie, razem z grupą artystów wyruszył na wybrzeże by otworzyć tu pierwszą 
Szkołę Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie (październik 1945). Jeden 
z członków-założycieli ZPAP w Gdańsku. Prowadził pracownię rysunku, a następnie pracownię 
malarstwa architektonicznego oraz pracownię dyplomową malarstwa. W 1952 roku został 
mianowany na głównego projektanta malarstwa przy rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego 
Targu. Autor sgraffito w holu gdańskiego kina „Leningrad” (dzisiejsze kino Neptun) oraz 
wielu dekoracji ściennych w Trójmieście, Bydgoszczy i Warszawie. Jego prace z dziedziny 
malarstwa sztalugowego były prezentowane na wystawach indywidualnych i grupowych 
w kraju oraz za granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę przeniósł się do Warszawy, 
gdzie wykonał projekty serii tkanin dla przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla 
Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
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93
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Gong, 1960 r.

technika własna, płótno,  
55,5 × 124,5 cm
sygn. i dat. na odwrocie: GONG |TERESA 
PĄGOWSKA
oraz nalepka z I Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
z opisem pracy oraz zdarty fragment 
naklejki wywozowej z 1961 r.

Wystawiany:
1962, I Festiwal Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie
Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesne-
go był  organizowany od 1962 r.  przez 
Szczeciński Okręg Związku Polskich Artystów 

Studiowała na PWSSP w Poznaniu 
pod kierunkiem W. Taranczewskiego 
i E. Wasilkowskiego, gdzie uzyskała 
dyplom w roku 1951. W tym czasie 
była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdań-
skiej PWSSP, w tym od 1958–1962 
w Pracowni Malarstwa prof. P. Potwo-
rowskiego. Od roku 1962 do 1964 
prowadziła w gdańskiej uczelni Pracow-
nię Malarstwa. W latach 1971–1973 
wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 
1973 na ASP w Warszawie, od 1988 
roku profesor tej uczelni. Jest laureatką 
Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 
przyznanej w 2002 r. W tym samym 
roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.

92
Jacek Żuławski
(1907 Kraków – 1976 Warszawa)

Portret A. Ronczewskiej 

olej, płótno, 116 × 90 cm
sygn. p. d.: J.Ż.

Wystawiany i reprodukowany:
Hanna i Jacek Żuławscy. Malarstwo i cera-
mika, Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria Sztuki 
Współczesnej, Sopot 2013, str. 9

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty

cena: 15 000 zł

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

Plastyków. Pomysłodawcą odbywającego się 
co dwa lata festiwalu był szczeciński malarz 
Ziemowit Szuman. Celem Festiwalu była 
prezentacja aktualnych poszukiwań i osią-
gnięć w dziedzinie twórczości malarskiej.  

Jak wspominała Teresa Pągowska:
„Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, 
poprzez eliminację zyskiwać większe 
bogactwo, a skrót formalny ma służyć 
jasności wypowiedzi i zwiększać siłę obrazu. 
Ciągle szukać własnego ‚ja’ i walczyć z tym 
szczęściem, którym jest malowanie.” 

cena: 60 000 zł
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94
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja, 1990 r.

tempera, wosk, papier, 100 × 70 cm
sygn. p. g.: K.OSTROWSKI

Obraz jest projektem kilimu do biura 
Prezydenta Miasta Sopotu wykonanego 
w 1990 r.

cena: 11 500 zł

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J . Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w P aryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 
rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.

95
Władysław Jackiewicz
(ur. 1924 Podbrodzie na Wileńszczyźnie)

Ciało, 1993 r. 

olej, płyta, 150 × 130 cm 
na krośnie napis: W.JACKIEWICZ/CIAŁO 
XII 93

cena: 12 000 zł

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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96
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Sama, 1996 r. 

ołówek, papier, 19 × 29 cm  
w świetle passe-partout
w l. d.: autorski napis: „Sama”
sygn. i dat. p. d.: Szajna 96

cena: 4 500 zł

97
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Ona, 1993 r.

kredka, papier, 28,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
w l. d. autorski napis: „Ona”
sygn. i dat. p. d.: 93/Szajna 

cena: 4 300 zł

98
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

W hołdzie miłości, 1987 r.

collage, 71 × 41 cm 
w l. d. napis autorski: „W hołdzie miłości”
sygn. i dat. p. d.: Szajna 87
na odwrocie opisany:
VII-31/ JÓZEF SZAJNA „W HOŁDZIE
MIŁOŚCI” 1987;
przekreślone: pieczęć Muzeum Śląskie
w Katowicach /poz.7/ MSK – 5333/
zezw./42/93

cena: 28 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
To o nim, w roku 1989 podczas Biennale Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów 20 
wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był przetrzymywany w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. 
Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok później również 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 
był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: w latach 
1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego 
w Nowej Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył galerie z teatrem, awangardowe działania plastyczne, wystawy 
i akcje artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim 
Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki 
Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji (1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). 
Światowy sukces odniósł jako twórca teatralny. Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje osiągniecia był wielokrotnie 
nagradzany i honorowany w kraju i za granicą.
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100
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż nocny z Paryża, 1996 r. 

olej, płótno, 85 × 95 cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie napis: JAN SZANCENBACH 
/ PEJZAŻ NOCNY Z PARYŻA / (PONT 
NEUF I / PONT DES ARTS) / 1996

cena: 35 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, J. Me-
hoffera 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.

99
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Brzegi łąka, 1992 r. 

olej, płyta, 51,5 × 51,5 cm
sygn. p. d.: DUDA GRACZ.1515/92
na odwrocie nalepka artysty z tytułem 
i datą powstania pracy 

cena: 25 000 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace 
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury.
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101
Jan Tarasin 
(1926 Kalisz - 2009 Warszawa)

Kompozycja

tusz, papier, 27 × 41 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: J. Tarasin. 

cena: ***

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

102
Roman Modzelewski
(1912 Łoździeje na Litwie – 1997 Łódź)

Kompozycja fakturalna, 1988 r. 

technika własna, płyta pilśniowa,  
50 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: ROMAN  
MODZELEWSKI 1988

cena: 12 000 zł

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach F. Kowarskiego 
i L. Pękalskiego. Jako jeden z reprezentantów młodych polskich artystów uczestniczył 
w Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. W czasie wojny przebywał we Lwowie. 
W 1945 roku wrócił do Warszawy, gdzie rok później obronił dyplom z malarstwa. Wraz z W. 
Strzemińskim, S. Wegnerem i L. Turowiczem, tworzył podwaliny pod uczelnię artystyczną 
w Łodzi. Z PWSSP w Łodzi był związany przez ponad 30 lat, pracował tam jako profesor 
malarstwa oraz pełnił przez 12 lat funkcję jej rektora. Twórczość Modzelewskiego przez lata 
ewoluowała, od impresjonizmu, przez eksperymenty z formą i kolorem, kubizm, aż po abs-
trakcje o prostych, klarownych układach rytmicznych przedstawionych na reliefowych formach 
plastycznych. Artysta, poza malarstwem zajmował się także projektowaniem awangardowych 
mebli inspirowanych nowym materiałem – tworzywami sztucznymi. Jego projekty doceniła 
też sława zachodniego designu – Le Corbusier. Fotel zaprojektowany przez Modzelewskiego 
w 1958 r., o organicznym siedzisku z tworzywa w śmiałych kolorach i delikatnych metalowych 
nóżkach, został opatentowany za sprawą Le Corbusier’a w 1961 roku w Paryżu.
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103
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Kwadraty I, 2005 r. 

technika własna, 35 × 35 cm
na odwrocie opis pracy: ANDRZEJ 
GIERAGA /KWADRATY I / TECH. 
WŁASNA/ 35 X 35/ 2005 

cena: 5 500 zł

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

104
Andrzej Gieraga
(ur. 1934 Śliwniki pod Kaliszem)

Obraz LXVIII, 1983 r.

technika własna, 65 × 150 cm
sygn. dat. na odwrociu 
na odwrocie nalepka z wystawy W kręgu 
Strzemińskiego 13 czerwca – 4 lipca 
2014 z krakowskiej Galerii Pryzmat

cena: 19 500 zł
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105
Krystyn Zieliński
(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

K.XXXII-87-A, 1987 r.

technika własna, 34 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Krystyn Zieliński
tytuł w l. d.: K. XXXII-87-A

cena: 4 200 zł

Malarz i grafik związany z Łodzią, absolwent PWSSP w Łodzi, wykładowca akademicki na 
macierzystej uczelni. Za życia wystawiał rzadko, skupiając się głównie na pracy dydaktycznej 
i działalności społecznej, m.in. w latach 1988–1999 był członkiem i przewodniczącym 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jego prace nawiązują do tradycji sztuki nowoczesnej: 
geometryzmu i konstrukcji, ale w swojej twórczości eksperymentował także ze sztuką 
multimedialną. Obraz prezentowany na wystawie urzeka trafnym umiarem i geometryczną 
dyscypliną, które w połączeniu z wielką dbałością o stronę wizualną są cechami charakte-
rystycznymi prac powstałych w latach 80. i 90. w pracowni tego twórcy.

106
Jan Berdyszak 
(ur. 1934 Zawory)

Jak było pierwsze, lata 1979-80

akryl, płótno, deska, 30 × 80 cm  
(kształt nieregularny)
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / 
DYSZ / AK / 1979-80
na odwrocie napisy autorskie: AKRYL / 
VERNIKS / KONCOWY OLEJNY / Jak było 
pierwsze

cena: 21 000 zł

Malarz, rzeźbiarz i grafik. W latach 1952-1958 studiował rzeźbę w Poznaniu w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Na macierzystej uczelni pracuje od 1965 roku. Berdyszak 
jest artysta wszechstronnym. Jego prace to kompozycje abstrakcyjne, składające się z całych 
geometrycznych form. Artysta tworzył całe cykle, w których zawierał rozważania na temat 
zagadnień związanych m.in. z przestrzenią. Poza malarstwem artysta rzeźbi w metalu. Jest 
laureatem Nagrody im. Jana Cybisa z 1978 roku. W 2001 roku otrzymał Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Prace artysty należą do kolekcji prywatnych oraz muzealnych, 
zarówno polskich: m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, jak 
i zagranicznych: Staatliches Museum w Berlinie, zbiory Unesco w Paryżu, The Kościuszko 
Fundation w Nowym Jorku, Museum of Fine Art w Bostonie, Muzeum Puszkina w Moskwie.
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107
Krystyn Zieliński
(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

IV-94, 1994 r. 

akryl, płyta pilśniowa, 51 × 51 cm
na odwrocie autorska nalepka z tytułem 
i rokiem powstania pracy 

cena: 7 800 zł

Malarz i grafik związany z Łodzią, absolwent PWSSP w Łodzi, wykładowca akademicki na 
macierzystej uczelni. Za życia wystawiał rzadko, skupiając się głównie na pracy dydaktycznej 
i działalności społecznej, m.in. w latach 1988–1999 był członkiem i przewodniczącym 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Jego prace nawiązują do tradycji sztuki nowoczesnej: 
geometryzmu i konstrukcji, ale w swojej twórczości eksperymentował także ze sztuką 
multimedialną. Obraz prezentowany na wystawie urzeka trafnym umiarem i geometryczną 
dyscypliną, które w połączeniu z wielką dbałością o stronę wizualną są cechami charakte-
rystycznymi prac powstałych w latach 80. i 90. w pracowni tego twórcy.

108
Bolesław Utkin
(1913–1993)

Kompozycja z kołem

technika własna, płyta, 64 × 62,5 cm
sygn. p. d.: B. UTKIN 

cena: 16 500 zł 

W 1932 roku ukończył Zawodową Szkołę Graficzną w Łodzi. Następnie, w 1945 roku, podjął 
naukę w łódzkiej PWSSP w pracowniach Władysława Strzemińskiego i Ludwika Tyrowicza. 
Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz uzyskał w 1951 roku. Współpracował z Katarzyną 
Kobro i Strzemińskim przy organizacji wystaw ich prac. Zajmował się projektowaniem wnętrz 
sklepów, biur. Był też autorem artykułów zamieszczanych w artystycznych czasopismach. 
Twórczość Utkina to całe cykle obrazów, nad którymi artysta pracował przez lata. Swoje 
inspiracje czerpał z otaczającej go natury, a także i zagadnień techniki i geometrii. Tworząc 
w duchu konstruktywistycznych tradycji operował zgeometryzowanymi formami, utrzymanymi 
w jasnych tonacjach, tworząc m.in. przedstawienia pejzaży, czy kompozycje geometryczne. 
Wystawy twórczości artysty odbyły się w Warszawie (Galeria Zachęta, 1978) oraz w Łodzi 
(BWA, 1983). Prace Utkina przynależą do zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi.
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110
Janina Kraupe-Świderska 
(ur. 1921 Sosnowiec)

Drogi do nieba, 2005 r.

olej, płótno, 131 × 91 cm
sygn. p. d.: J. Kraupe
na odwrocie napis autorski: JANINA 
KRAUPE/ „DROGI DO NIEBA”/ OLEJ 
2005

cena: 17 000 zł

109
Janina Kraupe-Świderska 
(ur. 1921 Sosnowiec)

Suita morska, 2000 r.

olej, płótno, 115 × 81 cm
sygn. p. d.: J. Kraupe
na odwrocie napis autorski: Janina 
Kraupe/ Suita morska/ olej 2000

cena: 15 000 zł

Artystka trudniąca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. W 1938 roku 
rozpoczęła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji kontynuowała je w Kunstge-
werbeschule. Uzyskała dyplom z malarstwa w 1947roku, a w następnym roku dyplom 
z grafiki. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, 
którą prowadziła do 1991 r. (w 1980 uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1987 
zwyczajnego). W okresie II wojny światowej udzielała się w konspiracyjnym teatrze Tadeusza 
Kantora; przynależy do różnych ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 roku do Grupy 
Krakowskiej. Jej obrazy często inspirowane są muzyką i poezją. Ponadto artystka często 
czerpie inspiracje z magii i filozofii Zen. W 1997 r. za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne 
została odznaczona Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, a w 2008 
przyznano jej Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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112
Henryk Stażewski 
(1894 Warszawa -1988 tamże)

Relief nr 84, 1979 r.

akryl, płyta pilśniowa, 64 × 64 cm 
sygn. i dat. na odwrocie:  
nr. 84/1979/ H. Stażewski

cena: ***

Malarz, grafik, teoretyk sztuki. Jest uważany za jednego z najznamienitszych twórców 
awangardy okresu międzywojennego. Związany z nurtem konstruktywizmu. W latach 
1913–19 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem Stanisława 
Lentza. Należał do wielu ugrupowań artystycznych, taki jak: Ekspresjoniści Polscy, Blok, 
Praesens, a. r., Cercle et Carré, Abstarction-Création. Często podróżował do Paryża. Przyjaźnił 
się z P. Mondrianem, Th. van Doesburgiem oraz M. Seuphorem. Jest uważany za jednego 
z pierwszych polskich twórców geometrycznych abstrakcji. Kompozycje jego autorstwa 
charakteryzują się statycznością, oraz kontrastowym doborem barw. Jego prace pojawiały 
się na wielu wystawach, m.in.: Warszawie, Wilnie, Łodzi. 

111
Marian Warzecha 
(ur. 1930 Kraków)

Explanatio, lata 1964–68.

technika własna, collage, 65 × 80 cm 
po prawej napis: Explanatio
sygn. i dat. na odwrocie:  
Warzecha/64–68/21

cena: 35 000 zł

W latach 1948–1957 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo oraz 
scenografię. Jednocześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował historię sztuki i etnogra-
fię. Od 1957 roku przynależał do reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Artysta zaczął tworzyć 
swoje prace jeszcze przed rozpoczęciem studiów artystycznych. Prace pochodzące z lat 
1947–48 to oryginalnie skomponowane kolaże, zawierające ilustracje urządzeń technicznych. 
Następnie, przez krótki okres czasu, bo w latach 1957–58, w twórczości Warzechy widać 
wpływ twórczości Tadeusza Kantora. Z początkiem lat 60-tych artysta powrócił do techniki 
kolażu. Debiutancka wystawa Warzechy miała miejsce w 1956 roku w Krakowie w Domu 
Plastyków, w czasie przedstawienia przedstawienia „Mątwy” Witkacego Teatru Cricot 2. Swoje 
prace prezentował również na II Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1957 roku, 
a także i na Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach w 1966 roku oraz na kilku 
wystawach indywidualnych m.in. w Nowym Yorku, Rzymie, Krakowie. 
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114
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Brzeg, 1961 r.

olej, płótno, 50 × 90 cm 
sygn. i dat. p. d.: Kobzdej 1961 
na odwrocie napis: ALEKSANDER 
KOBZDEJ 1961 r./„BRZEG”/90 × 50 cm

cena: 30 000 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.

113
Zdzisław Salaburski 
(1922 Częstochowa – 2006 Warszawa)

Kompozycja strukturalna, 1971 r.

collage, płótno, 116 × 82 cm 
sygn. i dat. l. d.: Z. Salaburski 71
na odwrocie napis: Z.Salaburski/1971/
Warszawa/8 (w kółku)/ 116 × 82

cena: 6 500 zł

W czasie okupacji niemieckiej uczył się malarstwa i rysunku u Zdzisława Kałędkiewicza. 
Następnie podjął studia pobierał w Krakowie w Kunstgewerbeschule w pracowni artystycznej 
Fryderyka Pautscha. Debiutował zaraz po wojnie w Częstochowie na wystawie Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Pracował jako scenograf w Teatrze Miejskim w Częstochowie, 
gdzie również zadebiutował jako aktor. Przynależał do „Grupy 57”, z którą w 1957 roku 
wystawiał swoje prace na warszawskiej II Wystawie Sztuki Nowoczesnej. W twórczości 
malarskiej Salaburski widać mocno zaznaczoną inspirację taszyzmem. Jego prace, z reguły 
przedstawiające dynamiczne kompozycje abstrakcyjne, malowane były z ogromną wrażli-
wością na barwę artysty.
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116
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1979 r.

olej, płyta, 74 × 63 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 
1979

cena: 90 000 zł

115
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1972 r.

olej, płyta, 123 × 102 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 
1972

cena: 93 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał 
we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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Wlastimil Hofman (1881–1970) 

Starość i młodość, 1923 r.

olej, płyta, 71 × 94 cm, sygn. i dat. l. d.: Wlastimil Hofman/ 1923
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18 PAŹDZIERNIKA / SOBOTA / GODZ. 17

ANTYKWARIAT AB
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 43

AUKCJA MAP I WIDOKÓW  
ZIEM POŁUDNIOWEJ POLSKI 

Widok Krakowa z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, Kolonia 1617 r.,
miedzioryt kolorowany, wymiary: 30,5 x 55 cm
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