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1

Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów k. Tarnobrzegu - 1961 kraków)

poRTReT koBieTy W kapeLusZu, 1920 R.

pastel/papier, 55 x 43 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany i datowany p. g.: 'a. karpiński | 1920'

W latach 1891-1899 studiował w krakowskiej ssp 

u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904-1907 kontynuował naukę 

w asp w Wiedniu u k. pochwalskiego, w paryżu 

w academie Willi (1908 - 12) oraz w 1922 r. 

w academie collarossi. podróżował do Włoch, 

Londynu, Budapesztu. Był członkiem m.in. Tpsp 

w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". W latach 

1918 - 27 został wiceprezesem Tpsp w krakowie. 

głównym tematem jego prac były portrety, sceny 

rodzajowe, widoki miejskie głównie monachium 

i paryża oraz martwe natury z motywem kwiatów.

Cena wywoławcza:  9 000 zł 
~ 2 300 €
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2

Rafał Malczewski 
(1892 kraków - 1965 montreal)

W Zakopanem pada desZcZ

akwarela/papier, 36 x 49,5 cm

sygnowany l. d.: 'R. malczewski'

Warsztatu malarskiego uczył go ojciec - jacek. 

studiował filozofię, architekturę i agronomię 

w Wiedniu w latach i wojny światowej. od 1917 r. 

do 1939 r. mieszkał w Zakopanem (wspomnienia 

z tego okresu opisał w książce "pępek świata"). Był 

członkiem Towarzystwa sztuka podhalańska, a od 

1929 r. stowarzyszenia "Rytm". stworzył własny 

styl odrealnionych, rozległych pejzaży. malował 

najchętniej techniką akwareli, która pozwala 

na szybkie notowanie pomysłów malarskich. 

Losy wojenne rzuciły go do ameryki, a w 1942 

r. mieszkał na stałe w montrealu. odbył wiele 

podróży po kontynencie amerykańskim. malował 

pejzaże, zwłaszcza ulubione motywy górskie.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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3

Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa - 1923 kraków)

"pRZed cHaŁupkĄ"

olej/deska, 20 x 26,5 cm

sygnowany l. d.: 'W.T.'

odWRocie: 

papierowa naklejka z salonu malarzy polskich 

w krakowie z tytułem autorskim

Był przyrodnim bratem poety kazimierza. malarz, 

grafik i poeta. ukończył studia na kierunku filozofii 

i filologii na uniwersytecie jagiellońskim. W latach 

1882-1886 kontynuował naukę w ssp w krakowie 

u W. Łuszczkiewicza, F. cynka i L. Löffera oraz 

w latach 1889-1895 u j. matejki. naukę uzupełnił 

w monachium w latach 1886-1889 u a. Wagnera 

oraz w paryżu i Wiedniu (u c. griepenkerkla). 

W 1980 r. ożenił się z a. mikołajczykówną; 

w 1895 r. zamieszkał w Bronowicach, wsi pod 

krakowem. należał do Tap "sztuka" i grupy 

"Zero". od 1901 r. prowadził szkołę malarstwa 

dla kobiet. malował głównie sceny rodzajowe, 

przedstawiające często folklor wsi podkarpackich. 

Tworzył także polichromie, w których łączył motyw 

ludowy z secesyjną stylizacją. Zajmował się też 

ilustrowaniem książek oraz projektowaniem witraży. 

Cena wywoławcza: 13 000 zł 
~ 3 300 €
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4

Wlastimil Hofman
(1881 praga – 1970 szklarska poręba)

"anioŁ i sTaRZec", 1923 R.

olej/tektura: 68 x 98 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Wlastimil |  

Hofman | 1923'

odWRocie: 

papierowa naklejka z salonu malarzy polskich 

w krakowie z tytułem autorskim

W latach 1895-1899 studiował w krakowskiej ssp 

pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego,  

j. unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 1899-

1901 spędził w paryskiej academie des Beaux-arts 

u j. L. gerôme`a. podczas ii wojny światowej był 

w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. po powrocie do 

kraju zamieszkał w krakowie, a następnie przeniósł 

się do szklarskiej poręby. należał m.in. do Tap 

"sztuka", grupy Zero, grupy pięciu oraz "secesji" 

wiedeńskiej. na jego pracę ogromny wpływ 

miała symboliczna twórczość j. malczewskiego. 

Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny 

rodzajowe, portrety i pejzaże. jego modelami byli 

często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego 

pracach ponadczasową godność.

Cena wywoławcza: 35 000 zł 
~ 8 800 €
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5

Leon Wyczółkowski
(1852 Huta miastkowska - 1936 Warszawa)

BRama FLoRiaŃska W kRakoWie, 1907 R.

ołówek/papier, 20 x 26,5 cm

sygnowany i datowany d. śr.: '(…) L Wyczół 1907'

Cena wywoławcza: 4 000 zł 
~ 1 000 €

6

Jacek Malczewski
(1854 Radom - 1929 kraków)

RĘkaWica RyceRska

węgiel/papier, 25 x 31 cm  

(w świetle passe - partout)  

sygnowany ołówkiem p. d.: 'j. malczewski' 

 

odWRocie: 

pieczątka: 'Ze ZBioRÓW maRji maLcZeWskiej'

Cena wywoławcza: 3 000 zł 
~ 750 €
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7

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(Witkacy)
(1885 Warszawa - 1939 jeziory na polesiu)

"poRTReT mĘŻcZyZny (aRTuR  
scHRoedeR ?)", 1929 R.

pastel/papier, 65 x 49 cm 

sygnowany i datowany l. d.: ‘Witkacy iX | 1929 T. c+co’

WysTaWiany: 

muzeum narodowe w Warszawie, stanisław 

ignacy Witkiewicz, Xii. 1989 - ii.1990; stanisław 

ignacy Witkiewicz 1885 - 1939. malarstwo 

- fotografia - rysunek - Firma portretowa. 

W czterdziestą rocznicą śmierci artysty, muzeum 

narodowe w krakowie, kraków ii.1980 

 

LiTeRaTuRa: 

stanisław ignacy Witkiewicz 1885 - 1939, katalog 

dzieł malarskich, oprac. irena jakimowicz, muzeum 

narodowe w Warszawie, Warszawa 1990, s.105, 

nr kat. 1056; katalog wystawy: stanisław ignacy 

Witkiewicz 1885 - 1939. malarstwo - fotografia 

- rysunek - Firma portretowa. W czterdziestą 

rocznicą śmierci artysty, muzeum narodowe 

w krakowie, kraków 1980, poz. 227

Cena wywoławcza: 30 000 zł 
~ 7 500 €
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8

Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii - 1950 kraków)

"pÓŁakT", pRZed 1931 R.

olej/płótno, 80 x 63,5 cm

sygnowany p. d.: ‘W Weiss’

LiTeRaTuRa: 

obraz reprodukowany [w:] sztuki piękne, T. Vii, 

1931, s. 199

artysta studiował w krakowskiej ssp w latach 

1890 - 1899. nagrodą za ukończenie szkoły– obok 

złotego medalu – było roczne stypendium na 

pobyt w paryżu. W malarstwie artysty splatały się 

różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna 

i secesyjno-dekoracyjna. stałą zaś cechą twórczości 

Weissa było inspirowanie się naturą, której 

głęboka znajomość leżała u podstaw każdego 

z namalowanych przez artystę dzieł.

Cena wywoławcza: 50 000 zł 
~ 12 500 €
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9

Zofia Pruszkowska
(1887 piotrków - 1957 Warszawa)

"anemony"

olej/płótno, 79 x 67 cm

sygnowany p. d.: 'Zofia pruszkowska' (powtórzona)

odWRocie: 

dwie papierowa naklejki wypisane odręcznie 

- z opisem obrazu oraz z dedykacją dla prof. 

Tadeusza koszorowskiego z 1956 r.

Zofia pruszkowska z katarzyńskich była żoną 

malarza Tadeusza pruszkowskiego. Zostali 

przedstawieni sobie w paryżu przez Bolesława 

Wieniawę - długoszowskiego, pobrali się po 

powrocie do kraju w 1914 roku. studiowała 

malarstwo w szkole sztuk pięknych w Warszawie 

w latach 1904 - 08 u konrada krzyżanowskiego, 

później wyjechała na studia do paryża. należała do 

ugrupowań artystycznych Blok oraz Towarzystwa 

Zachęty sztuk pięknych. Wystawiała w Warszawie 

od 1914 r., także w amsterdamie, Londynie, paryżu 

oraz w nowym jorku, gdzie na Wystawie Światowej 

w 1939 roku zdobyła medal srebrny. malowała 

przede wszystkim martwe natury i kwiaty.

Cena wywoławcza: 15 000 zł 
~ 3 800 €
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10

Jerzy Hulewicz
(1886 kościanki k. Wrześni - 1941 Warszawa)

pejZaŻ

olej/płótno, 53 x 69 cm

sygnowany p. d: 'j.Hulewicz'

Był członkiem ugrupowań artystycznych Bunt, Zpag 

i koła artystów grafików Reklamowych. studia 

artystyczne odbywał w krakowskiej asp w l. 1904-06, 

uzupełniając je następnie w paryżu i monachium. 

Zorganizował i kierował spółkę wydawniczą 

"ostoja". Był jedną z czołowych postaci i teoretykiem 

polskiego ekspresjonizmu. Wydawał dwutygodnik 

"Zdrój" (1917-20), który redagował przy 

współpracy s. przybyszewskiego. najwybitniejsze 

utwory i najbardziej charakterystyczne poglądy 

opublikowane w "Zdroju" w l. 1917 - 19, wydał 

Hulewicz w tomie "Brzask epoki" (poznań, 1920 r.), 

zaopatrując go we wstęp, w którym formułował 

m.in. istotę nowej sztuki: "spojrzenie od wewnątrz. 

synteza. pragnienie istotności; usłużenie Formy 

Treści. docieranie do głębi bezpośrednie". W latach 

późniejszych przejął obowiązki kierownika działu 

literackiego warszawskiego "kuriera porannego", 

założył również prywatną szkołą malarską. We 

własnej twórczości plastycznej urzeczywistniał 

antyestetyczne założenia ugrupowania Bunt. 

malował wizyjne kształty potworów (nieco 

witkacowskie), akty, portrety, ptaki; ekspresyjne 

drzeworyty o grubych konturach i silnych 

kontrastach czerni i bieli. Zajmował się także 

ilustratorstwem (j. słowacki, genezis z ducha, 

1918; e. Zegadłowicz, powsinogi beskidzkie 1925, 

2 wyd.; czartak. Zbiór poetów u Beskidzie, 1925). 

ogłosił drukiem wiele artykułów, pism filozoficzno-

estetycznych oraz dramatów i powieści. W okresie 

okupacji współpracował z bratem Witoldem przy 

wydawaniu tajnej prasy podziemnej. dorobek 

malarski i rękopisy jerzego Hulewicza uległy 

zniszczeniu w czasie powstania Warszawskiego. 

Cena wywoławcza: 20 000 zł 
~ 5 000 €
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11

Henryk Hayden
(1883 Warszawa - 1970 paryż)

pejZaŻ

olej/płótno, 62 x 73 cm

sygnowany l. d.: 'Hayden'

studiował w Warszawie w ssp i na politechnice 

oraz w paryskiej academie "La palette". 

Wystawiał w paryżu na salonach: niezależnych, 

Tuileries i majowym. dużo czasu spędzał na 

południu Francji. miał indywidualne wystawy 

w renomowanych galeriach paryża i Londynu. 

W latach 1922-1953 malował realistyczne 

pejzaże i portrety. pod koniec życia nawiązał do 

swych kubistycznych doświadczeń z młodości, 

tworząc obrazy z pogranicza sztuki figuralnej 

i abstrakcyjnej.

Cena wywoławcza: 65 000 zł 
~ 16 300 €
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12

Rajmund Kanelba 
(Kanelbaum) 
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

poRTReT dZieWcZyny W kapeLusZu

gwasz/tektura, 76 x 57 cm

sygnowany p. g.: ‘kanelba’

odWRocie: 

papierowa naklejka autorska

Był uczniem s. Lentza i T. pruszkowskiego 

w warszawskiej ssp. naukę malarstwa 

kontynuował w akademii w Wiedniu i w paryżu. 

od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, 

anglii i usa. We wczesnych pracach dość 

tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do 

współczesnego malarstwa francuskiego. malował 

nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, 

kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo 

traktowane studia kobiet i dzieci.

Cena wywoławcza: 9 000 zł 
~ 2 300 €
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13

Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, usa)

W pRacoWni

olej/płótno, 66 x 51 cm

sygnowany p. d.: ‘menkes’

studiował w szkole przemysłowej we Lwowie, 

następnie w krakowskiej asp. uczył się także 

w pracowni a. archipenki w Berlinie. W 1923 r. 

wyjechał do paryża, gdzie wszedł w krąg malarzy 

ecole de paris. Wystawiał na paryskich salonach: 

jesiennym, niezależnych, Tuileries. Związany 

był z życiem artystycznym w polsce. należał do 

ugrupowania nowa generacja, był członkiem 

Zrzeszenia artystów plastyków Zwornik. malował 

pejzaże, kompozycje figuralne, akty, portrety, 

martwe natury, sceny z życia Żydów. poza 

malarstwem olejnym, tworzył również gwasze, 

akwarele i rysunki.

Cena wywoławcza: 75 000 zł 
~ 18 900 €
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14

Jan Stanisławski
(1860 olszana na ukrainie – 1907 kraków)

"ŁĄka"

olej/tektura, 21 x 26,5 cm

sygnowany p. d.: 'sTanisŁaWski'

odWRocie: 

pieczątka dr stanisława Brzezińskiego z Warszawy 

oraz papierowa naklejka z salonu sztuki 'matejko' 

w Warszawie z 1944 r. z tytułem autorskim

ukończył studia matematyczne na uniwersytecie 

Warszawskim oraz w instytucie Technologicznym 

w petersburgu. malarstwa początkowo uczył się 

w klasie Rysunkowej W. gersona w Warszawie, 

następnie w latach 1884 - 1885 w paryżu 

u e. carolusa – durana. odbył wiele podróży 

artystycznych m.in. do Włoch, Hiszpanii, 

austrii i czech. W 1895 r. przebywał w Berlinie 

i współpracował z W. kossakiem przy realizacji 

panoramy „przejście przez Berezynę”. W 1897 r. 

zamieszkał w krakowie, gdzie wykładał malarstwo 

krajobrazowe w szkole sztuk pięknych. jako 

pedagog w pracowni pejzażowej wprowadził 

metodę studiów plenerowych, która dała początek 

rozwoju tego gatunku malarstwa w sztuce 

polskiej na początku XX w. Był współzałożycielem 

Tap „sztuka”. malował przede wszystkim małe, 

nastrojowe, syntetyczne pejzaże o szerokiej plamie 

barwnej.

Cena wywoławcza: 46 000 zł 
~ 11 500 €
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15

Julian Fałat
(1853 Tuligłowy - 1929 Bystra)

pejZaŻ ZimoWy Z BysTRej

akwarela/papier, 31,5 x 71 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'j Fałat | Bystra'

W latach 1869 - 71 studiował w krakowskiej szkole 

sztuk pięknych u W. Łuszczkiewicza  

i L. dembowskiego. naukę kontynuował 

w akademii monachijskiej u a. strähubera  

i j. L. Raaba. po studiach wiele podróżował - 

odwiedził paryż, Rzym, Hiszpanię, a w 1885 r. 

odbył podróż dookoła świata. W latach 1886 - 

1895 pracował w Berlinie jako nadworny malarz 

cesarza Wilhelma ii. po powrocie do kraju był 

dyrektorem w szkole sztuk pięknych w krakowie 

(1895 - 1910), a w latach 1905 - 09 rektorem tej 

uczelni. Został nagrodzony złotym medalem 

berlińskiej i monachijskiej akademii. jego 

obrazy przedstawiają pejzaże, sceny rodzajowe, 

krajobrazy zimowe, portrety i przede wszystkim 

sceny z polowań, których niejednokrotnie był 

uczestnikiem.

Cena wywoławcza: 28 000 zł 
~ 7 000 €
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Leon Wyczółkowski
(1852 Huta miastkowska - 1936 Warszawa)

ZBiÓR BuRakÓW na ukRainie

pastel/papier, 52 x 76 cm (w świetle oprawy)

sygnowany l. d.: 'L. Wyczół'

opinie: 

na odwrocie potwierdzenie autentyczności Feliksa 

kopery z 1944 r.

W latach 1869- 1875 studiował w klasie 

Rysunkowej w Warszawie m.in. u W. gersona,  

a. kamińskiego, R. Hadziewicza. naukę 

kontynuował w akademii w monachium, 

a w latach 1877-1879 uczęszczał do ssp 

w krakowie, gdzie pobierał nauki u j. matejki. 

W latach 1895-1911 był profesorem asp 

w krakowie, a od 1934 r. prowadził katedrę grafiki 

w ssp w Warszawie. W 1889 r. odbył podróż 

do paryża, gdzie zetknął się z impresjonizmem. 

początkowo malował obrazy historyczno - 

rodzajowe, później realistyczne portrety i modne 

sceny salonowe. podczas pobytu na ukrainie 

w latach 1883-1893 tworzył głównie sceny 

przedstawiające rybaków i chłopów, podejmując 

w nich problematykę światła i koloru. po 1895 r. 

uległ na krótko wpływowi symbolizmu, po czym 

zwrócił się w kierunku swoistego koloryzmu. 

posługiwał się głównie pastelem, akwarelą 

i tuszem. malował nastrojowe pejzaże, głównie 

tatrzańskie, zabytki architektoniczne, martwe 

natury, zwłaszcza kwiaty. Tworzył też zróżnicowane 

stylistycznie, wnikliwe portrety. od ok. 1918 r. zajął 

się grafiką (techniki trawione, autolitografia). jego 

twórczość jest zaliczana do najwybitniejszych 

zjawisk artystycznych w sztuce polskiej przełomu 

XiX/XX w.

Cena wywoławcza: 95 000 zł 
~ 23 900 €
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Henryk Epstein
(1891 Łódź - 1944 obóz koncentracyjny, 

prawdopodobnie auschwitz)

Widok miejski

akwarela, ołówek/papier, 23 x 30,5 cm  

(w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'H. epstein'

uczył się malarstwa przez pewien czas 

w monachium. ok. 1911 roku wyjechał na stałe 

do paryża, gdzie uczęszczał do jednej z pracowni 

artystycznych na montparnassie. Był zaprzyjaźniony 

z utrillem, chaimem soutinem i amadeo 

modiglianim. Wystawiał na salonach niezależnych 

(1921 - 23, 1925, 1928) oraz na salonie jesiennym 

w 1921 roku i salonie Tuileryjskim w latach 

1927 - 31. początkowo interesował się przede 

wszystkim postimpresjonizmem - syntetyzmem 

paula gauguina i ecole de pont-aven. później 

wszedł w krąg malarzy fowistów - andré deraina, 

maurice'a Vlamincka i Raoula dufy, a także pabla 

picassa i susanne Valadon. W obrazach z lat 1915 - 

1920 wyczuwalne są wpływy cézanne'a i kubizmu, 

połączone z inspiracją fowizmem 

i ekspresjonizmem. W latach dwudziestych 

i trzydziestych epstein coraz bardziej dynamizował 

formy, wprowadzał ostre kontrasty barwne 

i światłocieniowe, czasem stosował wyrazisty 

kontur. malował przede wszystkim pejzaże, 

portrety, martwe natury, ale też kompozycje 

rodzajowe z wieśniakami, rybakami czy kobietami 

z półświatka. W latach 1929-1931 epstein 

odwiedził Bretanię - przebywał w Quiberon oraz 

w concarneau - gdzie malował obrazy i akwarele 

z widokami portów i rybaków, a także "bretońskie" 

martwe natury z ekspresyjnie przedstawionymi 

rybami, ptakami i owocami morza. 

Cena wywoławcza: 4 500 zł 
~ 1 150 €
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18

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan)
(1912 czechowice - 1981 paryż)

kĄpiĄce siĘ

olej/tektura, 92 x 73 cm 

studiował w akademii sztuk pięknych 

w krakowie. W 1935 roku został wykładowcą 

rysunku w akademii sztuk pięknych w krakowie. 

W 1937 roku, zaniepokojony sytuacją polityczną 

wyjechał do paryża, gdzie nawiązał kontakty ze 

środowiskiem ecole de paris. W czasie ii wojny 

światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał 

się do obozu jenieckiego. W latach 1950-

tych odniósł pierwsze sukcesy na wystawach 

paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej 

w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy 

– rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo 

ścienne z wykorzystaniem programowania 

elektronicznego. Brał udział w wystawach: galerie 

charpentier, wystawa retrospektywna (1961), 

grand palais (1975 r.), salon d'automne (1976 r.), 

Bilan de l'art contemporain (1979 r.) 

Cena wywoławcza: 38 000 zł 
~ 9 500 €
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19

Eugeniusz Eibisch
(1895 Lublin - 1987 Warszawa)

"RudoWŁosa - poRTReT akToRki  
aLeksandRy ŚLĄskiej"

olej/płótno, 86 x 66 cm

sygnowany l. d.: 'ebiche'

odWRocie: 

pieczęć prezydium Rady narodowej - zgoda na 

wywóz obrazu za granicę

LiTeRaTuRa: 

obraz reprodukowany [w:] Wielka encyklopedia 

powszechna, pWn Warszawa, 1965, T. Vi, 824 - 825 

(wklejka barwna - maLaRsTWo Vii)

studiował w krakowskiej akademii sztuk pięknych 

pod kierunkiem j. malczewskiego  

i W. Weissa. W 1922 r. wyjechał do paryża. W czasie 

pobytu we Francji dużo wystawiał m.in.: na 

salonach paryskich: jesiennym i niezależnych. 

W 1939 r. wrócił do polski; objął katedrę rysunku 

w krakowskiej asp, a od 1945 r. był rektorem 

tejże uczelni. W latach 1950-1969 był profesorem 

malarstwa w asp w Warszawie. po wojnie brał 

udział w wielu prestiżowych wystawach na 

świecie. otrzymał nagrodę guggenheim museum 

w 1960 r. W okresie paryskim malował pejzaże, 

martwe natury i portrety bliskie stylistyce chaima 

soutine`a. W latach późniejszych potwierdził swą 

przynależność do nurtu kolorystycznego. 

Cena wywoławcza: 58 000 zł 
~ 14 500 €
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Wlastimil Hofman
(1881 praga – 1970 szklarska poręba)

modLiTWa, 1958 R.

olej/płyta, 50 x 60 cm

sygnowany i datowany l. d.: 

 'Wlastimil Hofman | 1958'

W latach 1895-1899 studiował w krakowskiej ssp 

pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego,  

j. unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 1899-

1901 spędził w paryskiej academie des Beaux-arts 

u j. L. gerôme`a. podczas ii wojny światowej był 

w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. po powrocie do 

kraju zamieszkał w krakowie, a następnie przeniósł 

się do szklarskiej poręby. należał m.in. do Tap 

"sztuka", grupy Zero, grupy pięciu oraz "secesji" 

wiedeńskiej. na jego pracę ogromny wpływ 

miała symboliczna twórczość j. malczewskiego. 

Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny 

rodzajowe, portrety i pejzaże. jego modelami byli 

często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego 

pracach ponadczasową godność.

Cena wywoławcza: 9 500 zł 
~ 2 400 €
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21

Feliks Sypniewski
(1830 Warszawa - 1902 Warszawa)

mŁody gÓRaL, 1883 R.

olej/płótno, 76,5 x 62,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'F. sypniewski |  

(…) 1883'

Feliks sypniewski studiował w warszawskiej szkole 

sztuk pięknych w latach 1850 - 52. po studiach 

przebywał w paryżu - około roku 1857 – gdzie 

należał do środowiska polskiej kolonii artystycznej. 

na stałe osiadł w Warszawie. Był autorem 

głównie scen historycznych i rodzajowych, 

często o charakterze anegdotycznym, bądź 

wyróżniających się zgodnością z prawdą 

historyczną. Wystawiał m.in. w TZsp w Warszawie 

oraz krakowie. 

Cena wywoławcza: 38 000 zł 
~ 9 500 €
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Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów k. Tarnobrzegu - 1961 kraków)

RÓŻe

olej/tektura, 33,5 x 47,5 cm

sygnowany p. śr.: 'a. karpiński'

W latach 1891-1899 studiował w krakowskiej ssp 

u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904-1907 kontynuował naukę 

w asp w Wiedniu u k. pochwalskiego, w paryżu 

w academie Willi (1908 - 12) oraz w 1922 r. 

w academie collarossi. podróżował do Włoch, 

Londynu, Budapesztu. Był członkiem m.in. Tpsp 

w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". W latach 

1918 - 27 został wiceprezesem Tpsp w krakowie. 

głównym tematem jego prac były portrety, sceny 

rodzajowe, widoki miejskie głównie monachium 

i paryża oraz martwe natury z motywem kwiatów.

Cena wywoławcza: 8 000 zł 
~ 2 000 €
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23

Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii - 1950 kraków)

maki W WaZonie

olej/tektura, 64 x 50 cm

sygnowany p. śr.: 'W Weiss'

artysta studiował w krakowskiej ssp w latach 

1890 - 1899. nagrodą za ukończenie szkoły- obok 

złotego medalu- było roczne stypendium na 

pobyt w paryżu. W malarstwie artysty splatały się 

różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna 

i secesyjno-dekoracyjna. stałą zaś cechą twórczości 

Weissa było inspirowanie się naturą, której 

głęboka znajomość leżała u podstaw każdego 

z namalowanych przez artystę dzieł.

Cena wywoławcza: 22 000 zł 
~ 5 500 €
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Rajmund Kanelba (Kanelbaum) 
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

poŁÓW RyB, 1947 R.

olej/tektura, 33 x 41,5 cm

sygnowany p. d.: 'kanelba'

odWRocie: 

datowany 1947

Był uczniem s. Lentza i T. pruszkowskiego 

w warszawskiej ssp. naukę malarstwa 

kontynuował w akademii w Wiedniu i w paryżu. 

od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, 

anglii i usa. We wczesnych pracach dość 

tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do 

współczesnego malarstwa francuskiego. malował 

nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, 

kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo 

traktowane studia kobiet i dzieci.

Cena wywoławcza: 21 000 zł 
~ 5 300 €
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25

Alfred Aberdam
(1894 Lwów - 1963 paryż)

maRTWa naTuRa 

(obraz dwu częściowy) 

olej/płótno dublowane, 71 x 116 cm

sygnowany p. d.: 'aberdam'

W latach 1913 - 14 studiował w akademii 

w monachium. od 1917 r. przebywał w moskwie, 

gdzie poznał sztukę rosyjskiej awangardy. naukę 

kontynuował w latach 1921 - 23 w asp w krakowie 

u T. axentowicza. uczył się także w pracowni 

a. archipenki w Berlinie w latach 1922 - 1923. 

W 1923 r. wyjechał do paryża, gdzie związał 

się z kręgiem ecole de paris. Wystawiał m.in. 

w Warszawie, paryżu, Londynie, Tel - avivie. Razem 

z Z. menkesem, j. Weingartem, L. Weissbergiem 

stworzył "grupę czterech". malował krajobrazy, 

sceny figuralne i martwe natury oraz sceny 

muzykowania i wnętrza teatralne. Wystawiał m.in. 

na salonach jesiennych w paryżu, w galerie Zak 

i Bernheim-jeune, także na wystawach sztuki 

polskiej w paryżu, Lwowie, krakowie i Warszawie. 

Był członkiem grupy plastyków niezależnych. 

jego obrazy można oglądać m.in. w muzeum 

narodowym w Warszawie, muzeum izraela 

w jerozolimie oraz w muzeum w Tel-avivie. 

Cena wywoławcza: 27 000 zł 
~ 6 800 €
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Jan Henryk Rosen
(1891 Warszawa - 1982 arlington k. Waszyngtonu, usa)

auTopoRTReT

tempera, złoto płatkowe/płyta, 82 x 67,5 cm

w załączeniu fotografia jana Henryka Rosena z lat 

70 –tych XX w. na tle prezentowanego portretu

jan Henryk Rosen urodził się w rodzinie 

znanego polskiego malarza batalisty jana 

Rosena (starszego), który był jego pierwszym 

nauczycielem rysunku i malarstwa. studiował 

w szwajcarii, monachium, a także od 1914 

roku w paryżu, gdzie zastał go wybuch i wojny 

światowej. Wstąpił w szeregi armii francuskiej, 

a później przeniósł się do polskiego korpusu 

generała Hallera. po zakończeniu wojny przez 

cztery lata pracował na placówce dyplomatycznej 

jako radca wojskowy. na początku lat 

dwudziestych niespodziewanie porzucił służbę 

wojskową oraz karierę dyplomatyczną i poświęcił 

się malarstwu. W latach dwudziestych otrzymał 

zamówienie na wykonanie dekoracji malarskiej 

wnętrza katedry ormiańskiej we Lwowie, które 

ukończył w 1929 roku. W latach trzydziestych 

był profesorem politechniki Lwowskiej. od 

1938 roku aż do śmierci mieszkał w stanach 

Zjednoczonych. główną dziedziną jego twórczości 

były malowidła i freski sakralne – był m.in. 

twórcą fresków w kaplicy w rezydencji papieskiej 

w castelgandolfo. prezentowany na aukcji 

autoportret artysty jest pracą wyjątkową, pierwszą, 

którą można oglądać na polskim rynku aukcyjnym.

Cena wywoławcza: 25 000 zł 
~ 6 300 €
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Wlastimil Hofman
(1881 praga – 1970 szklarska poręba)

pejZaŻ Z jaFFy, 1945 R.

olej/tektura, 17 x 31 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Wlastimil  

Hofman 1945 | jaffa'

W latach 1895-1899 studiował w krakowskiej ssp 

pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego, j. 

unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 1899-1901 

spędził w paryskiej academie des Beaux-arts 

u j. L. gerôme`a. podczas ii wojny światowej był 

w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. po powrocie do 

kraju zamieszkał w krakowie, a następnie przeniósł 

się do szklarskiej poręby. należał m.in. do Tap 

"sztuka", grupy Zero, grupy pięciu oraz "secesji" 

wiedeńskiej. na jego pracę ogromny wpływ 

miała symboliczna twórczość j. malczewskiego. 

Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny 

rodzajowe, portrety i pejzaże. jego modelami byli 

często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego 

pracach ponadczasową godność.

Cena wywoławcza: 4 800 zł 
~ 1 200 €
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Julij Klewer
(1850 dorpat (obecnie Tartu w estonii) - 1924 

petersburg)

"odWiLŻ", 1887 R.

olej/płótno, 33 x 40,4 cm

sygnowany i datowany cyrylicą  

l. d.: 'julij klewer 87'

odWRocie: 

atramentem odręcznie tytuł autorski: "Tauwetter"

juliusz klewer był cenionym rosyjskim malarzem 

- pejzażysta. studiował malarstwo w akademii 

sztuk pięknych w petersburgu u s. m. Worobjewa 

i B. m. clodta. W czasie studiów kilkakrotnie 

nagradzany był medalami za swoje prace. W 1876 

roku otrzymał tytuł "kłassnyj chudożnik" i stopnia, 

a w 1878 roku tytuł akademika, a w 1881 roku 

został mianowany profesorem. po studiach 

odbywał podróże do Holandii, Włoch oraz na Bliski 

Wschód. obrazy artysty jego obrazy kupowane 

były do pałaców carskich, kolekcji prywatnych 

i znaczących rosyjskich galerii. W latach 1879 

- 91 wielokrotnie prezentował swoje prace na 

wystawach w Berlinie (złoty medal w 1882 roku), 

monachium oraz jako jedyny pejzażysta rosyjski, 

w paryżu. do jego ulubionych motywów należały 

pejzaże, często zimowe. obrazy artysty znajdują 

się, m.in. w zbiorach galerii Trietiakowskiej 

i muzeum Rumiancewa w moskwie, w muzeach 

petersburga, kijowa, odessy, Rygi.

Cena wywoławcza: 110 000 zł 
~ 27 500 €
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Jakub Zucker
(1900 Radom - 1981 nowy jork) 

Widok na noTRe dame W paRyŻu

olej/tektura, 32,5 x 39 cm

sygnowany l. d.: 'j. Zucker'

W wieku 13 lat uciekł do palestyny. po 1913 roku 

uczęszczał do szkoły sztuk pięknych Bezalel 

w jerozolimie. W 1925 roku zamieszkał w paryżu, 

gdzie uczył się w academie julian i colarossi. 

od 1927 roku wystawiał swoje prace w salonie 

jesiennym i des Tuileries. po ii wojnie światowej 

wyjechał do nowego jorku. malował sceny 

rodzajowe, także związane z folklorem żydowskim, 

pejzaże, portrety i martwe natury.

Cena wywoławcza: 16 000 zł 
~ 4 000 €
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30

Józef Pankiewcz
(1866 Lublin – 1940 La ciotat we Francji)

noTRe dame W paRyŻu

olej/tektura, 31,5 x 26,5 cm

sygnowany p. d.: 'pankiewicz'

Cena wywoławcza: 90 000 zł 
~ 22 600 €
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31

Leon Wyczółkowski
(1852 Huta miastkowska - 1936 Warszawa)

kompoZycja kWiaToWa, 1928 R.

akwarela/papier, 45,5 x 64,5 cm  

(w świetle passe - partout)

sygnowany i datowany p. g.: 'L. Wyczół 1928'

W latach 1869- 1875 studiował w klasie 

Rysunkowej w Warszawie m.in. u W. gersona, a. 

kamińskiego, R. Hadziewicza. naukę kontynuował 

w akademii w monachium, a w latach 1877-

1879 uczęszczał do ssp w krakowie, gdzie 

pobierał nauki u j. matejki. W latach 1895-1911 

był profesorem asp w krakowie, a od 1934 r. 

prowadził katedrę grafiki w ssp w Warszawie. 

W 1889 r. odbył podróż do paryża, gdzie zetknął się 

z impresjonizmem. początkowo malował obrazy 

historyczno - rodzajowe, później realistyczne 

portrety i modne sceny salonowe. podczas pobytu 

na ukrainie w latach 1883-1893 tworzył głównie 

sceny przedstawiające rybaków i chłopów, 

podejmując w nich problematykę światła i koloru. 

po 1895 r. uległ na krótko wpływowi symbolizmu, 

po czym zwrócił się w kierunku swoistego 

koloryzmu. posługiwał się głównie pastelem, 

akwarelą i tuszem. malował nastrojowe pejzaże, 

głównie tatrzańskie, zabytki architektoniczne, 

martwe natury, zwłaszcza kwiaty. Tworzył też 

zróżnicowane stylistycznie, wnikliwe portrety. 

od ok. 1918 r. zajął się grafiką (techniki trawione, 

autolitografia). jego twórczość jest zaliczana do 

najwybitniejszych zjawisk artystycznych w sztuce 

polskiej przełomu XiX/XX w.

Cena wywoławcza: 26 000 zł 
~ 6 500 €
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32

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(Witkacy)

(1885 Warszawa - 1939 jeziory na polesiu)

poRTReT Romana ŻyTeckiego, 1939 R.

pastel/papier, 67,5 x 48 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Witkacjusz | 1939 Viii | 

np., (T.B. + etol)'

LiTeRaTuRa: 

obraz reprodukowany [w:] janusz degler, czysta 

Forma w teatrze, 1977, s. 294

Cena wywoławcza: 25 000 zł 
~ 6 300 €
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33

Stanisław Wyspiański
(1869 kraków - 1907 kraków)

poRTReT maLaRZa ZygmunTa 
BadoWskiego, 1898 R.

pastel/papier, 47,5 x 30,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany p. d.: 'sW | 1898'

portret przedstawia malarza Zygmunta Badowski 

(1875 - 1959). studiował u W. gersona  

i j. kauzika w warszawskiej klasie Rysunkowej 

oraz u dauna i W. Łuszczkiewicza w krakowskiej 

ssp. malował sceny figuralne, portrety, głównie 

kobiet i dzieci oraz akty. Był również pedagogiem 

i popularyzatorem sztuki polskiej. Współpracował 

m.in. z "Tygodnikiem ilustrowanym". uczestniczył 

w życiu artystycznym Warszawskiego Towarzystwa 

artystycznego i Towarzystwa Zachęty sztuk 

pięknych.

stanisław Wyspiański, dramatopisarz, poeta, malarz 

i reformator teatru. W latach 1884-85 i 1887-95 

studiował w krakowskiej szkole sztuk pięknych 

(był m.in. uczniem i współpracownikiem jana 

matejki) oraz na uniwersytecie jagiellońskim. 

W latach 1890-94 przebywał za granicą, głównie 

w paryżu, gdzie oddziałała na niego sztuka 

paula gauguina, nabistów oraz drzeworyt 

japoński. W latach 1898-98 był kierownikiem 

graficznym krakowskiego czasopisma "Życie". 

W latach 1898-1905 działał m.in. jako inscenizator 

w krakowskim teatrze. W 1906 roku został 

docentem w krakowskiej szkole sztuk pięknych. 

od 1897 roku był członkiem Towarzystwa sztuka. 

ulubioną techniką stanisława Wyspiańskiego był 

pastel. Zajmował się też grafiką (m.in. ilustracje 

do iliady, winiety i układy graficzne tygodnika 

krakowskiego "Życie" oraz publikowanych 

własnych dramatów). Ważne miejsce w jego 

działalności, rozpoczętej współpracą z janem 

matejką i józefem mehofferem przy polichromii 

kościoła mariackiego, zajmowały projekty 

witraży i polichromii wnętrz: np. w krakowskim 

kościele Franciszkanów 1897-1905, w katedrze 

lwowskiej 1892-94 i wawelskiej 1900-02 (nie 

zrealizowane). W twórczości plastycznej 

Wyspiańskiego przeważał portret, w dziedzinie 

którego reprezentował ekspresjonizm (np. portrety 

kazimierza Lewandowskiego i Lucjana Rydla 1898) 

i pejzaż (m.in. cykl widoków na kopiec kościuszki 

1904-05). Wyspiański opracowywał scenografie 

do własnych dramatów, projekty dekoracji wnętrz 

(np. Towarzystwa Lekarskiego w krakowie), 

mebli i tkanin oraz projekty architektoniczne. 

Był jednym z twórców programu i praktyki 

tzw. sztuki stosowanej w polsce, reformatorem 

grafiki książkowej. W jego stylu widoczny jest 

zarówno trwały wpływ matejki, jak i żywe związki 

z secesją (dekoracyjność, charakterystyczna giętka 

i kapryśna linia, stylizacje roślinne) oraz wpływy 

impresjonizmu. 

Cena wywoławcza: 75 000 zł 
~ 18 800 €
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34

Sylwerjusz Saski
(1864 nottingham - 1954)

"gŁoWa dZieWcZyny", ok. 1941 R.

olej/płótno, 45 x 35 cm

sygnowany l. d.: 'sylw. saski'

odWRocie: 

papierowa naklejka z salonu dzieł sztuki 

kazimierza Wojciechowskiego w krakowie z 1941 r. 

z tytułem autorskim

sylwerjusz saski zamieszkał w kraju dopiero 

w 1871 roku, ponieważ jego ojciec udał się na 

emigrację po upadku powstania styczniowego.

uczył się malarstwa i rzeźby w szkole sztuk 

pięknych w krakowie - od 1884 roku. W 1888 roku 

otrzymał srebrny medal za wybitne osiągnięcia 

w ssp i ii nagrodę w krakowskim Towarzystwie 

przyjaciół sztuk pięknych za rzeźbę. W roku 1890 

kontynuował naukę w akademii monachijskiej 

u otto seitza. po powrocie do krakowa studiował 

na oddziale kompozycji u jana matejki. po 

początkowych sukcesach w okresie studiów 

cieszył się nadal dużym wzięciem malując sceny 

rodzajowe, portrety i sceny religijne. dużo 

wystawiał - w krakowskim Towarzystwie sztuk 

pięknych w latach 1890-1908, tu zorganizowano 

w roku 1929 wystawę zbiorową jego prac 

i w Towarzystwie Zachęty sztuk pięknych 

w Warszawie. prace artysty znajdują się m.in. 

w zbiorach muzeów narodowych krakowa 

i Warszawy, w muzeum Historycznym m. krakowa 

i w muzeum Tatrzańskim. malował sceny 

rodzajowe, pejzaże oraz portrety.

Cena wywoławcza: 6 000 zł 
~ 1 500 €
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35

Michał Wiktor Czepita
(1884 Buczacz - 1941 Warszawa)

poRTReT emmy sZumaŃskiej - musZki, 
1923 R. 

olej/płótno, 71 x 68 cm

sygnowany, datowany oraz dedykacja p. d.: 'Wielce 

miłej pani muszce | na pamiątkę 2 lipca 1923 roku 

| m. W. czepita' 

W latach 1903-1907 studiował w asp w krakowie 

u F. cynka i j. pankiewicza. po studiach przeniósł 

się do Warszawy, gdzie od 1909 r. zaczął wystawiać 

swoje prace. W 1930 r. otrzymał stypendium, 

dzięki któremu odbył podróż do Hiszpanii. należał 

do grup artystycznych sap, "pro - arte" i "grupy 

dwunastu". jego obrazy można oglądać m.in. 

w muzeum narodowym w Warszawie i krakowie. 

Tematem jego prac były kwiaty, pejzaże, portrety 

oraz wizerunki koni. 

Cena wywoławcza: 6 000 zł 
~ 1 500 €
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36

Włodzimierz Nałęcz
(1865 kijów - 1946 jeruzal k. skierniewic) 

"W FioRdacH noRWegii", 1923 R.

olej/tektura, 37 x 54,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'W. nałęcz 1923'

WysTaWiany: 

TZsp w Warszawie w 1923 r.

W latach 1885 - 93 studiował w akademii 

w petersburgu u p. czistiakowa i W. jakobiego, 

specjalizując się w malarstwie pejzażowym. 

następnie odbył podróże do Belgii, szwecji, 

norwegii, anglii. mieszkał w paryżu, a od 1906 

r. w Warszawie. W roku 1909 popłynął statkiem 

wzdłuż Wisły do gdańska, by poznać wybrzeże 

Bałtyku. od tego momentu poświecił swą 

twórczość oraz działalność społeczną szerzeniu 

wiedzy o polskim morzu i rejonie pomorza. 

W 1920 r. zakupił posiadłość koło latarni morskiej 

w Rozewiu, gdzie wybudował willę i pracownię 

na plaży nadmorskiej. Był przede wszystkim 

pejzażystą. pociągały go szczególnie widoki gór 

i morza. prace artysty cieszyły się dużym uznaniem 

zarówno wśród krytyki jak i publiczności.

Cena wywoławcza: 5 000 zł 
~ 1 250 €
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37

Alfred Scherres
(1864 gdańsk - 1924 Berlin)

nokTuRn Z ŻagLoWcem W poRcie

olej/płótno naklejone na tekturę, 48,5 x 63 cm

sygnowany l. d.: 'alfred scherres'

pochodzący z gdańska malarz pejzażysta oraz 

marynista. studiował malarstwo w Berlinie 

w latach 1885 - 86, w królewcu (1886/89) oraz 

w karlsruhe u H. Baischa i g. schonlebera (1889 - 

92) jego syn, carl był również wziętym malarzem.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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38

Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa - 1923 kraków)

W BRonoWickiej kaRcZmie

akwarela/papier, 12 x 18,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'Włodzimierz Tetmajer'

Był przyrodnim bratem poety kazimierza. malarz, 

grafik i poeta. ukończył studia na kierunku filozofii 

i filologii na uniwersytecie jagiellońskim. W latach 

1882-1886 kontynuował naukę w ssp w krakowie 

u W. Łuszczkiewicza, F. cynka i L. Löffera oraz 

w latach 1889-1895 u j. matejki. naukę uzupełnił 

w monachium w latach 1886-1889 u a. Wagnera 

oraz w paryżu i Wiedniu (u c. griepenkerkla). 

W 1980 r. ożenił się z a. mikołajczykówną; 

w 1895 r. zamieszkał w Bronowicach, wsi pod 

krakowem. należał do Tap "sztuka" i grupy 

"Zero". od 1901 r. prowadził szkołę malarstwa 

dla kobiet. malował głównie sceny rodzajowe, 

przedstawiające często folklor wsi podkarpackich. 

Tworzył także polichromie, w których łączył motyw 

ludowy z secesyjną stylizacją. Zajmował się też 

ilustrowaniem książek oraz projektowaniem witraży. 

Cena wywoławcza: 4 800 zł 
~ 1 200 €
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39

Juliusz Kossak
(1824 nowy Wiśnicz - 1899 kraków)

poRTReT geneRaŁa jÓZeFa 
dWeRnickiego, 1894 R.

akwarela, gwasz/papier, 37,5 x 33 cm (w swietle oprawy)

sygnowany i datowany l. d.: 'juliusz kossak 1894'

początkowo – od ok. 1842 roku – studiował na 

wydziale prawa na uniwersytecie lwowskim, 

jednocześnie uczył się rysunku u jana 

maszkowskiego. W latach 1850 – 52 mieszkał na 

przemian we Lwowie i w Warszawie. W roku 1852 

wyjechał do Wiednia, gdzie uczył się przez krótki 

czas w pracowni Ferdinanda g. Waldmüllera, 

odwiedził także Węgry. na przełomie 1852/53 roku 

po raz pierwszy przebywał w paryżu, gdzie osiadł 

na kilka lat w 1855 roku W roku 1860 powrócił do 

Warszawy. W 1869 roku studiował w monachijskiej 

pracowni Franza adama, pozostawał także 

w bliskich kontaktach z j. Brandtem. jesienią 

1869 roku osiadł na stałe w krakowie, z którego 

rzadko wyjeżdżał – odbył wędrówkę artystyczną 

po galicji Wschodniej, przełom lat 1872/73 

spędził w monachium. swoje prace wystawiał we 

Lwowie, krakowie, Warszawie (w TZsp i salonie 

krywulta), Łodzi, poznaniu oraz za granicą: 

w paryżu, monachium, dreźnie, Berlinie i Wiedniu. 

najważniejszym motywem w malarstwie artysty 

był koń, przedstawiany w scenach historycznych, 

scenach bitewnych, przedstawiających 

przemarsze wojsk jak i scenach rodzajowych – 

polowaniach, przejażdżkach, wyścigach. malował 

także – zwłaszcza po okresie studiów paryskich 

i monachijskich – sceny z życia codziennego 

prostych ludzi oraz portrety konne. jego ulubioną 

techniką była akwarela, która umożliwiała szybkie 

uchwycenie ruchu i kształtu rozgrywającej się sceny.

Cena wywoławcza: 72 000 zł 
~ 18 000 €
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40

Dora Kucembianka
(1895 Warszawa - 1979 chesnay)

Widok miejski

olej/płótno, 56 x 34 cm

sygnowany p. d.: '(…) de palma | bianka'

artystka pochodząca z polski, na stałe mieszkała 

i działała w paryżu - wystawiała na tamtejszych 

salonach niezależnych. studiowała w paryżu przed 

1923 (?) w ecole des Beaux arts u j. F. Humberta i L.-F. 

Biovla. malowała portrety, wnętrza, widoki miejskie, 

motywy pejzażowe z Hiszpanii oraz sceny z cyrku.

Cena wywoławcza: 6 500 zł 
~ 1 600 €
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41

Henryk Hayden
(1883 Warszawa - 1970 paryż)

maRTWa naTuRa Z noŻem, 1962 R.

olej/płótno, 38,5 x 59,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Hayden | 62'

studiował w Warszawie w ssp i na politechnice 

oraz w paryskiej academie "La palette". 

Wystawiał w paryżu na salonach: niezależnych, 

Tuileries i majowym. dużo czasu spędzał na 

południu Francji. miał indywidualne wystawy 

w renomowanych galeriach paryża i Londynu. 

W latach 1922-1953 malował realistyczne 

pejzaże i portrety. pod koniec życia nawiązał do 

swych kubistycznych doświadczeń z młodości, 

tworząc obrazy z pogranicza sztuki figuralnej 

i abstrakcyjnej.

Cena wywoławcza: 35 000 zł 
~ 8 800 €
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Joachim Weingart
(1895 drohobycz - 1942 obóz koncentracyjny 

auschwitz)

maRTWa naTuRa Z insTRumenTami

olej/płótno, 27 x 24 cm

sygnowany p. g.: 'j Weingart'

studiował w kunstgewerbeschule w Weimarze 

i w akademii w Wiedniu. po wybuchu i wojny 

światowej mieszkał w drohobyczu, później we 

Lwowie. od 1923 r. uczęszczał do pracowni a. 

archipenki w Berlinie. W 1925 r. osiadł w paryżu. 

W 1942 r. został internowany przez niemców 

w obozie w pithiviers, potem deportowany do 

obozu koncentracyjnego auschwitz, gdzie zginął. 

uczestniczył w paryskich salonach: niezależnych 

(1927, 1928, 1929, 1930), jesiennym (1925) 

i Tuileries (1928, 1929, 1930). W 1929 r. wziął udział 

w ekspozycji sztuki polskiej w galerie Bonaparte. 

indywidualną wystawę artysty zorganizowało 

w 1932 r. Żydowskie Towarzystwo krzewienia 

sztuk pięknych w Warszawie. malował martwe 

natury, pejzaże, akty i sceny we wnętrzach. 

Formę traktował ekspresyjnie, wydobywał ją 

dynamicznymi ruchami pędzla i podkreślał 

konturem. 

Cena wywoławcza: 6 500 zł 
~ 1 600 €
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43

Rajmund Kanelba (Kanelbaum) 
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

"kapusTa i seLeR"

olej/płótno naklejone na płytę, 50 x 60 cm

sygnowany l. g.: ‘kanelba’

odWRocie: 

tytuł autorski

Był uczniem s. Lentza i T. pruszkowskiego 

w warszawskiej ssp. naukę malarstwa 

kontynuował w akademii w Wiedniu i w paryżu. 

od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, 

anglii i usa. We wczesnych pracach dość 

tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do 

współczesnego malarstwa francuskiego. malował 

nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, 

kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo 

traktowane studia kobiet i dzieci.

Cena wywoławcza: 18 000 zł 
~ 4 500 €
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44

Eugeniusz Arct
(1899 odessa - 1974 Warszawa)

TĘcZa nad kaZimieRZem, 1941 R.

olej/płótno, 74 x 81 cm

sygnowany i datowany  p. d.: 'eugeniusz arct 1941'

 

studia artystyczne odbywał w 

kunstgewerbeschule w Lucernie w latach 

1918-20 pod kierunkiem van moosa oraz w 

warszawskiej ssp w latach 1923-30 w pracowni T. 

pruszkowskiego. W 1946 roku został profesorem 

asp w Warszawie. od 1930 roku wystawiał ze 

szkołą Warszawską, której był współzałożycielem. 

prace członków tej grupy charakteryzowały się 

nawiązywaniem do późnego impresjonizmu 

francuskiego, jasnymi, prześwietlonymi kolorami, 

czerpaniem tematów ze współczesnego życia. 

należał także do ugrupowania Blok oraz Zpap. 

Brał udział w salonach ips, wystawach Bloku 

oraz w wielu pokazach polskiej sztuki za granicą, 

zdobywając nagrody i wyróżnienia. malował 

martwe natury, a przede wszystkim barwne, 

rozedrgane, bliskie impresjonizmowi pejzaże 

(często z kazimierza dolnego i szczawnicy) oraz 

krajobrazy miejskie, których tematem była głównie 

Warszawa - naczelny motyw jego twórczości 

powojennej. 

Cena wywoławcza:    24 000 zł 
~ 6 000 €
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45

Jan Rubczak
(1884 stanisławów – 1942 obóz koncentracyjny 

auschwitz)

WejŚcie do koŚcioŁa

olej/płótno, 65,5 x 54 cm

sygnowany p. d.: 'jan Rubczak'

 

edukację artystyczną rozpoczął w latach 

1904-1911 w krakowskiej akademii sztuk 

pięknych, początkowo pod kierunkiem F. 

cynka, następnie w graficznej pracowni józefa 

pankiewicza. swe umiejętności warsztatowe 

doskonalił w paryżu w latach 1908 – 09. studia 

rozszerzał w akademie für graphische künste 

und Buchgewerbe w Lipsku oraz w académie 

colarossi w paryżu, gdzie w 1911 osiadł na wiele 

lat. Wszedł do grona założycieli Towarzystwa 

artystów polskich w paryżu ukonstytuowanego 

w 1911 roku. W 1915 roku został członkiem 

Towarzystwa polskiego Literacko – artystycznego. 

jego sztukę promował znany paryski marszand 

Leopold Zborowski. W 1917 roku otworzył 

w paryżu własną szkołę grafiki; do opanowania 

technik graficznych zachęcał Władysława 

skoczylasa i Franciszka prochaskę. motywów 

do zobrazowania dostarczały mu pobyty 

w Rouen i chartres, w miasteczkach normandii, 

Bretanii i południowej Francji, podobnie jak 

podróże do Włoch, Holandii i Hiszpanii. po 

powrocie do krakowa w 1924 roku podjął pracę 

pedagogiczną w Wolnej szkole malarstwa 

i Rysunku Ludwiki mehofferowej. W latach 1931-

32 pełnił funkcję asystenta w katedrze grafiki 

asp, którą kierował jan Wojnarski. należał do 

Towarzystwa artystów polskich "sztuka", z którym 

wystawiał w Budapeszcie (1910 r.), krakowie 

(1911 r.) i Warszawie (1912 i 1923 r.); brał też 

udział w ekspozycjach ugrupowania Formiści 

urządzanych w krakowie (1917 r.), Lwowie 

(1918 r.) i paryżu (1922 r.). W 1925 roku został 

współzałożycielem cechu artystów plastyków 

"jednoróg". na powszechnej Wystawie krajowej 

w poznaniu w 1929 roku został uhonorowany 

Wielkim srebrnym medalem. Wiele wystawiał 

w paryżu uczestnicząc w salon d'automne 

(1911 – 13) i independant (1912 r.), pokazując 

swą twórczość w galerie Barbazagnes (1920 r.) 

i galerie du musée crillon (1921, 1922, 1924 r.). 

przyłączył się też do ekspozycji polskich artystów 

zamieszkałych w paryżu, zorganizowanej w 1912 

roku w Barcelonie w galeries josé dalmau. 

swą sztukę eksponował ponadto w Wiedniu, 

Helsinkach, pradze, Brukseli i Buffalo. Twórczość 

malarska Rubczaka była nierozłącznie związana 

z francuskim postimpresjonizmem promowanym 

na polskim gruncie przez józefa pankiewicza

Cena wywoławcza: 55 000 zł 
~ 13 750 €
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46

Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów - 1944 matthausen)

pejZaŻ Z Wysokim nieBem

olej/tektura, 31,5 x 40 cm

sygnowany p. d.: 'stefan Filipkiewicz'

studiował w krakowskiej akademii sztuk pięknych 

w latach 1900 - 08 pod kierunkiem Floriana cynka, 

józefa mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, józefa 

pankiewicza i jana stanisławskiego. Wystawiał 

w Towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych 

w krakowie i Lwowie oraz w warszawskim 

Towarzystwie Zachęty sztuk pięknych (od 1903 

r.) stefan Filipkiewicz uznawany jest za jednego 

z najwybitniejszych uczniów jana stanisławskiego. 

malował głównie pejzaże - tatrzańskie i podgórskie 

- oraz kwiaty i martwe natury. We wczesnym 

okresie twórczości zajmował się także grafiką.

Cena wywoławcza: 5 000 zł 
~ 1 250 €
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47

Abraham Neumann
(1873 sierpc na mazowszu - 1942 kraków)

pejZaŻ Z cHaTĄ

olej/tektura, 70,5 x 99 cm

sygnowany l. d.: 'a. neumann'

Zarabiał na życie malując portrety i równocześnie 

uczył się w szkole Rysunkowej u W. gersona. 

W latach 1897-1902 studiował w krakowskiej 

asp u j. malczewskiego, L. Wyczółkowskiego 

i j. stanisławskiego. W 1900 r. był w paryżu, 

gdzie przez parę miesięcy uczęszczał do 

academie julian, zwiedził też Belgię, Holandię, 

anglię i niemcy. jego edukację artystyczną 

uzupełniły wizyty w muzeach w €pie i stanach 

Zjednoczonych. Lata 1904 i 1925-1927 spędził 

w palestynie, gdzie uczył w szkole sztuk pięknych 

i przemysłu artystycznego. podczas ii wojny 

światowej był więziony w krakowskim getcie. 

Został rozstrzelany w 1942 r. malował głównie 

pejzaże, motywy architektoniczne, wnętrza 

i martwe natury.

Cena wywoławcza: 42 000 zł 
~ 10 500 €
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48

Stanisław Paciorek
(1889 Ładycze na Wołyniu - 1952 kraków)

scena HucuLska, 1907 R.

olej/płótno, 67,5 x 98 cm

sygnowany i datowany p. d.: 's. paciorek | 07'

W latach 1908 - 1915 studiował w krakowskiej 

akademii sztuk pięknych m.in. u józefa mehoffera 

i konstantego Laszczki, a w 1918 r. u Teodora 

axentowicza. przed ii wojną światową pracował 

jako dekorator teatralny w krakowskim teatrze 

Bagatela. projektował scenografie do oper 

stanisława moniuszki i mikołaja Rimskiego - 

korsakowa. Był członkiem grupy artystów polskich 

krąg. Brał udział w wystawach Towarzystwa 

przyjaciół sztuk pięknych w latach: 1907, 1910, 

1912, 1929 - 31, Tpsp we Lwowie, w Łodzi, 

w poznaniu. malował pejzaże, widoki krakowa, 

sceny rodzajowe, martwe natury, kwiaty. 

prace jego znajdują się w zbiorach muzeum 

Historycznego miasta krakowa, muzeum 

narodowego w krakowie oraz w licznych zbiorach 

prywatnych.

Cena wywoławcza: 9 000 zł 
~ 2 300 €



DESA UNICUM 14 paźdZieRnika 2010 61

49

Ignacy Zygmuntowicz
(1875 - 1947) (?)

po poLoWaniu

olej/płótno, 78 x 120 cm

sygnowany p. d.: 'i. Zygmuntowicz'

Cena wywoławcza: 32 000 zł 
~ 8 000 €
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50

Naśladowca Albrechta Dürera 
(1471 norymberga - 1528 norymberga)

madonna WŚRÓd ZWieRZĄT, XVii W.

olej/deska, 73 x 53 cm

napis l. d.: 'ad'

sTan ZacHoWania: 

podobrazie (deska) pęknięte do 1/3 wysokości; 

ślady wcześniejszych konserwacji

prezentowany obraz powstał w bliskim 

kręgu oddziaływania malarstwa albrechta 

durera, najpewniej w środowisku malarzy 

północnoeuropejskich. W zbiorach wiedeńskiej 

albertiny znajduje się akwarela, której ścisłym 

powtórzeniem jest kompozycja oferowanego na 

aukcji obrazu. akwarela z albertiny zatytułowana 

jest „dziewica wśród wielu zwierząt”, datowana 

jest na około 1503 rok; technika wykonania – 

czarny i brązowy tusz, akwarela, czarna kredka.

Cena wywoławcza: 30 000 zł 
~ 7 600 €
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51

Malarz nierozpoznany
Holandia, 2 połowa XVii w.

ZaLoTy

olej/deska, 33 x 26 cm 

odWRocie: 

na odwrocie napis atramentem: 'ft (?) : L i' 

 

opinie: 

obraz posiada opinię macieja monkiewicza

Cena wywoławcza: 18 000 zł 
~ 4 500 €

52

Jan Baptist Lambrechts 
(przed 1680 antwerpia - po 1731 antwerpia)

scena RodZajoWa We WnĘTRZu

olej/deska, 28,5 x 22 cm

na odwrocie odręczny napis: 'Lambrecht. fecit'

opinie: 

obraz posiada opinię macieja monkiewicza

Cena wywoławcza: 15 000 zł 
~ 3 700 €
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53

Adam Grabowski
(1875 Warszawa - 1940 Warszawa)

"Las kiWeRcki" (Widok Łucka), 1928 R.

olej/płótno, 59 x 75 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'a. gRaBoWski 1928'

odWRocie: 

opisany na odwrocie

adam grabowski uczył się w szkole Rysunkowej 

w Warszawie, później - w latach 1896 - 97 

- uczęszczał do pracowni j. unierzyskeigo 

w krakowie. kontynuował studia malarskie 

w monachium, Rzymie i paryżu. na stałe 

mieszkał i pracował w Warszawie, gdzie m.in. 

uczył w szkole sztuk pięknych im. W. gersona. 

należał do ugrupowań artystycznych takich jak - 

kooperatywa artystów polskich, stowarzyszenia 

akwarelistów, stowarzyszenia artystów malarzy 

pro arte. Wystawiał w Warszawie, krakowie, 

Lwowie, gdańsku, a także na salonach w paryżu. 

malował przede wszystkim kwiaty, widoki miejskie 

i pejzaże.

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €
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54

Eugeniusz Wrzeszcz
(1851 - 1917 kijów)

pejZaŻ Z poLesia

olej/płótno naklejone na tekturę, 31 x 46 cm

sygnowany p. d.: 'e. Wrzeszcz'

eugeniusz Wrzeszcz osiągnął popularność jako 

autor swojskich pejzaży, do czego przyczyniło się 

ich reprodukowanie na kartkach pocztowych. miał 

pracownię w kijowie.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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55

Stanisław Ludwik de Laveaux 
(1868 jaronowice - 1894 paryż)

Lady makBeT - sZkic

olej/tektura, 25 x 18 cm (w świetle oprawy)

odWRocie: potwierdzenie odręczne 

autentyczności - 'szkic mego brata | ludwika de 

Laveaux. | emilija karczowa'

emilia z de Laveaux karczowa (1875 Ludwinów 

- 1951 kraków) była siostrą malarza Ludwika de 

Laveaux i matką józefiny pochwalskiej, synowej 

malarza kazimierza pochwalskiego. podobnie jak 

brat, była malarką - uczyła się rysunku w prywatnej 

szkole malarskiej Bronisławy Wiesiołowskiej 

w Warszawie, gdzie wystawiała w 1896 na pokazie 

prac szkoły. Wyjechała później do krakowa, gdzie 

kształciła się na Wyższych kursach dla kobiet 

a. Baranieckiego. W 1900 roku została przyjęta 

do akademii sztuk pięknych w krakowie jako 

jedna z pierwszych kobiet studiujących na tej 

uczelni. Wkrótce po zamążpójściu przerwała 

studia i przestała zajmować się malarstwem. do 

malowania powróciła ok. 1924 roku. malowała 

pejzaże, wnętrza oraz kwiaty. 

Ludwik de Laveaux studiował pod kierunkiem 

jana matejki w krakowskiej szkole sztuk pięknych 

(z przerwami w latach 1884- 1890). studia 

kontynuował w akademii monachijskiej u ottona 

seitza (1887- 89). po powrocie do krakowa, wraz 

z przyjaciółmi - W. Tetmajerem, W. Wodzinowskim, 

s. Radziejowskim - jeździł na studia plenerowe do 

podkrakowskich Bronowic, Zakopanego i w Tatry. 

Z końcem 1889 roku wyjechał na stałe do paryża, 

skąd kilkakrotnie przyjeżdżał do kraju. W 1891 

roku podróżował po Bretanii. pracował dużo 

i w gorączkowym pośpiechu. próbował wciąż 

nowych środków wyrazu - od realizmu, poprzez 

impresjonizm, do silnej ekspresji i symbolizmu. 

malował pogodne sceny rodzajowe, pejzaże 

z Bronowic, Tatr, Bretanii, nokturny i widoki z paryża, 

portrety i kompozycje symboliczne. Trudne warunki 

materialne w jakich żył w paryżu, spowodowały 

gwałtowny rozwój choroby płuc i przedwczesną 

śmierć malarza. W świadomości współczesnych, 

jego krótkie, intensywne życie potwierdzało 

obiegową legendę o trudnej drodze artysty, który 

w pogoni za ideałem - sztuką - borykał się z nędzą 

i chorobą, by wreszcie znaleźć śmierć z dala od 

swoich. Legendę tę umocnił stanisław Wyspiański, 

wprowadzając Ludwika de Laveaux do swego 

dramatu "Wesele" pod postacią Widma, zmarłego 

narzeczonego marysi (akt ii, scena 5). 

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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56

Jan Matejko 
(1838 kraków - 1893 kraków)

aRcHanioŁ micHaŁ ZWyciĘŻajĄcy 
sZaTana, 1887 R.

ołówek/papier, 15 x 9,5 cm

sygnowany i datowany l. śr.: 'jm | r. p. 1887'

W latach 1852 - 1858 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk pięknych u W. k. stattlera 

i W. Łuszczkiewicza. naukę kontynuował 

w monachium w latach 1859- 1860 u H. anschütza 

oraz w akademii w Wiedniu u c. Rubena (1860r.). 

od 1873 r. był dyrektorem ssp w krakowie, 

a w 1887 r. został docentem h.c. uniwersytetu 

jagiellońskiego. otrzymał wiele nagród 

i wyróżnień, m.in. złoty medal w paryżu w 1865 

r. i złoty medal i klasy na Wystawie Światowej 

w Wiedniu w 1867 r. odbył wiele podróży, m.in. do 

paryża, Wiednia, Turcji, Węgier i Włoch. od połowy 

lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów 

ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami 

historycznymi i zabytkoznawczymi. jego obrazy to 

w większości ogromnych rozmiarów kompozycje 

o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie 

realistycznej obserwacji i dokumentalnej 

ścisłości szczegółów z dynamicznymi układami 

kompozycyjnymi całości obrazu. jego obrazy 

przesycone głębokim patriotyzmem, ukazały 

polskiemu społeczeństwu wizje przeszłości 

i odegrały dużą rolę w umocnieniu świadomości 

narodowej. matejko wykonał jedno z największych 

dzieł polskiego malarstwa monumentalnego- 

polichromię w kościele mariackim w krakowie oraz 

cykl rysunków "poczet królów i książąt polskich". 

Cena wywoławcza: 8 000 zł 
~ 2 000 €
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57

Jerzy Potrzebowski
(1921 sandomierz - 1974 kraków) 

dyLiŻans WŚRÓd nocy

olej/płótno, 44 x 64 cm

sygnowany p. d.: 'jerzy potrzebowski'

jerzy potrzebowski ukończył studia w krakowskiej 

akademii sztuk pięknych. kształcił się tam w latach 

1945 - 50 u Z. Radnickiego, i. pieńkowskiego, cz. 

Rzepińskiego i F. pautscha. najchętniej rysował 

i malował akwarelami sceny figuralne i sylwetki 

koni. W 1970 r. krakowskie Towarzystwo przyjaciół 

sztuk pięknych zorganizowało wystawę jego prac.

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €
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58

Jerzy Kossak
(1886 kraków - 1955 kraków)

na paTRoLu, 1928 R.

olej/tektura, 50 x 75 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'jerzy kossak i 1928'

jerzy kossak kształcił się od najmłodszych 

lat w pracowni dziadka - juliusza oraz ojca 

- Wojciecha. na początku lat 20- tych XX w. 

jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach 

Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze 

ziemiaństwo. obrazy jerzego kossaka (tak, jak 

jego dziadka i ojca) do dziś cieszą się dużym 

powodzeniem. artysta podejmował tematykę 

bliską tęsknotom i sentymentom polskiego 

odbiorcy, utrwalał mit legionów polskich 

i zwycięskiej wojny z bolszewikami, malował także 

sceny rodzajowe z motywami trudów ułańskich, 

koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt.

Cena wywoławcza: 15 000 zł 
~ 3 800 €
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59

Piotr Michałowski
(1800 kraków - 1855 krzyżtoporzyce k. krakowa) 

konie - sZkice (Rysunek dWusTRonny)

ołówek, akwarela/papier żeberkowy,  

31 x 48 cm, numer p. g.: '40'

opinie: 

rysunek posiada oświadczenie z 1974 r. 

adama michałowskiego - prawnuka artysty 

- o pochodzeniu od Róży z Łempickich 

michałowskiej, wnuczki artysty

Cena wywoławcza: 6 000 zł 
~ 1 500 €

60

Piotr Michałowski
(1800 kraków - 1855 krzyżtoporzyce k. krakowa) 

konie - sZkice (Rysunek dWusTRonny)

kredka/papier żeberkowy, 29,5 x 46 cm

numer p. g.: '29'

opinie: 

rysunek posiada oświadczenie z 1974 r. 

adama michałowskiego - prawnuka artysty 

- o pochodzeniu od Róży z Łempickich 

michałowskiej, wnuczki artysty

Cena wywoławcza: 6 000 zł 
~ 1 500 €
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61

Piotr Michałowski
(1800 kraków - 1855 krzyżtoporzyce k. krakowa) 

pocZTyLion FRancuski

akwarela, ołówek/papier, 29,5 x 22,5 cm  

(w świetle oprawy)

LiTeRaTuRa:

obraz reprodukowany [w:] piotr michałowski, 

wstęp jerzy sienkiewicz, Warszawa, wydawnictwo 

auriga, il. 156

W latach 1815-1820 studiował na uniwersytecie 

jagiellońskim w krakowie oraz w getyndze (1821 

- 1823). Rysunku uczył się prywatnie w krakowie 

m.in. u m. stachowicza, j. Brodowskiego i F. 

Lampiego. W latach 1832 - 1835 przebywał 

w paryżu, gdzie uczył się w pracowni n. T. charleta 

i studiował w Luwrze dzieła malarzy hiszpańskich, 

holenderskich i flamandzkich. W 1835 r. był 

w anglii, następnie wrócił do krakowa, gdzie 

w latach 1848 - 1853 był prezesem Rady 

administracyjnej. do 1832 r. w okresie twórczości 

amatorskiej, wykonywał rysunki i akwarele głównie 

pod wpływem a. orłowskiego i c. j. Verneta. 

Rysował i malował konie, zaprzęgi, dyliżanse 

i bydło domowe. Tematem jego obrazów były 

też sceny batalistyczne z wojen napoleońskich 

i powstania listopadowego; malował konne 

portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny 

i przyjaciół a także, jako pierwszy z polskich 

artystów, portrety chłopów i Żydów.

Cena wywoławcza: 20 000 zł 
~ 5 000 €
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Soter Jaxa Małachowski
(1867 Wolanów pod odessą - 1952 kraków)

"poRT W HeLu", 1929 R.

gwasz/papier, 49 x 69,3 cm

sygnowany i datowany p. d.: 's. jaxa | 1929'

odWRocie: 

papierowa naklejka z salonu sztuki stanisława 

kulikowskiego z tytułem autorskim

studiował w krakowskiej szkole sztuk pięknych 

pod kierunkiem F. cynka, i. jabłońskiego i Wł. 

Łuszczkiewicza. od roku 1894 w kontynuował 

studia artystyczne w szkole Rysunku i malarstwa 

stanisława grocholskiego w monachium, gdzie 

mieszkał do 1901 r. W roku następnym powrócił 

do kraju i osiadł na stałe w krakowie. Wielokrotnie 

podróżował do Włoch. Twórczość artysty 

obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe. 

dla malarskiej twórczości jaxy charakterystyczne 

są zwłaszcza pejzaże morskie i nokturny. 

artysta brał udział w wielu wystawach - w Tpsp 

w krakowie, TZsp w Warszawie, w salonie krywulta 

w Warszawie, w Tpsp we Lwowie, w Łodzi, 

poznaniu, Lublinie. prace jaxy-małachowskiego 

znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz 

kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza: 4 000 zł 
~ 1 000 €
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63

Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów (?) - 1943 Lwów)

pRZekupki LWoWskie

olej/tektura, 30 x 47 cm

sygnowany l. d.: 'e erb'

całe życie mieszkał i tworzył we Lwowie oraz przez 

dłuższy okres w Truskawcu. najczęściej malował 

kompozycje olejne o bogatej fakturze. ulubionymi 

tematami artysty był scenki rodzajowe z życia 

miasta: przekupki sprzedające kwiaty na targu, 

typy chłopów ukraińskich i Żydów oraz martwe 

natury i portrety.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

WioŚLaRZe (auTopoRTReT Z synem ?)

olej/sklejka, 48 x 70 cm

sygnowany l. d.: 'F. m. Wygrzywalski'

studiował w monachijskiej asp w latach 1893 - 

1898 oraz w academie julian w paryżu. W 1908 

roku osiadł we Lwowie. naturalizm i silna ekspresja 

jego początkowych dzieł, w których przedstawiał 

pracę ludzką bądź wydarzenia o dużym ładunku 

dramatycznym, ustąpiły w późniejszym okresie 

realistycznym pejzażom włoskim i ukraińskim. 

Wygrzywalski był twórcą dekoracji lwowskiej izby 

przemysłowo - Handlowej. projektował również 

witraże, tworzył scenografię i kostiumy teatralne.

Cena wywoławcza: 9 500 zł 
~ 2 400 €
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65

Wojciech Kossak
(1856 paryż - 1942 kraków)

aLaRm!, 1929 R.

olej/płyta, 48,5 x 39,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany p. d.: 'Wojciech kossak | 

1929'

Był synem i uczniem juliusza kossaka, ojcem 

jerzego, także malarza oraz poetki marii 

pawlikowskiej - jasnorzewskiej i pisarki magdaleny 

samozwaniec. kształcił się w krakowskiej szkole 

sztuk pięknych, akademii monachijskiej oraz 

w paryżu. W latach 1895 -1902 przebywał głównie 

w Berlinie, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma 

ii; malował też dla dworu Franciszka józefa ii. 

Wiele podróżował, m.in. do Hiszpanii i egiptu. 

W późniejszych latach kilkakrotnie wyjeżdżał do 

stanów Zjednoczonych, realizował zamówienia 

portretowe. W 1913 r. był mianowany profesorem 

warszawskiej szkoły sztuk pięknych. Był 

współautorem panoram: Racławice (1893 - 1894), 

Berezyna (1895 - 1896), Bitwa pod piramidami 

(1901 r.) oraz szkiców do niezrealizowanej 

samosierry (1900 r.) Był niezrównanym malarzem 

scen batalistycznych i historycznych. gloryfikował 

w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, 

legionistów. doskonale opanował sztukę 

malowania koni. 

Cena wywoławcza: 28 000 zł 
~ 7 000 €



76

66

Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa - 1979 Warszawa)

Widok na koŚciÓŁ ŚW. anny 
W WaRsZaWie

olej/płótno, 35 x 25 cm

sygnowany p. d.: 'Wł. chmieliński'

studiował w miejskiej szkole sztuk Zdobniczych 

i malarstwa w Warszawie w latach 1926 - 1931. 

malował pejzaże i sceny rodzajowe w technice 

olejnej i akwareli. Wykonał m.in. cykl akwarel 

przedstawiających zabytki polskiej architektury 

(1935-1938) oraz olejne pejzaże z zabytkową 

architekturą (1958-1962).

Cena wywoławcza: 7 500 zł 
~ 1 900 €
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67

Franciszek Jurjewicz
(1849 psków - 1924 Wilno)

"aLeja W Lesie", 1911 R.

olej/płótno, 47 x 31,5 cm

sygnowani i datowany p. d.: 'F. jurjewicz 1911'

odWRocie: 

tytuł autorski

malarz i działacz społeczny, związany ze 

środowiskiem artystów wileńskich. ukończył 

prawo na paryskiej sorbonie. W latach 1875 - 76 

uczył się malarstwa pod kierunkiem L. e. dardoize'a 

w paryżu. W Wilnie osiedlił się w 1882 roku i 

czynnie włączył się w życie kulturalne miasta, m.in. 

był redaktorem dziennika Wileńskiego. swoje 

obrazy prezentował na wystawach w krakowie, 

Lwowie oraz w salonie krywulta w Warszawie. 

malował pejzaże, widoki miejskie i portrety.

Cena wywoławcza: 3 000 zł 
~ 760 €
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68

Anna  
Bilińska - Bohdanowiczowa
(1857 Złotopole na ukrainie - 1893 Warszawa)

"TopoLany", 1886 R.

akwarela/papier, 11,2 x 18,3 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany l. d.: 'anna Bilińska | 

Topolany | 15.iX.86'

odWRocie: 

papierowa naklejka z pracowni pozłotniczej 

michała Ryka w Warszawie

niezwykle utalentowana, przedwcześnie zmarła 

polska malarka 2 połowy XiX w. jej pierwszym 

nauczycielem rysunku był michał elwiro andriolli 

przebywający na zesłaniu za udział w powstaniu 

styczniowym w Wiatce (obecnie kirow). od 

1875 r. studiowała przez 2 lata w warszawskim 

konserwatorium. W 1877 r. zapisała się do 

prywatnej klasy Rysunkowej Wojciecha gersona. 

W tym czasie zaczęła wystawiać swoje prace 

w Towarzystwie Zachęty sztuk pięknych 

w Warszawie. od 1882 r. dużo podróżowała. 

przebywała w monachium, salzburgu, Wiedniu, 

Włoszech, studiowała malarstwo w académie 

julian w paryżu i tam osiadła na wiele lat. 

debiutowała w salonie paryskim w 1884 roku, 

kiedy to został przyjęty jej rysunek postać kobiety, 

wystawiając swoje prace w salonie również 

w następnych latach (1885, 1887, 1892). W 1886 

roku została opiekunem w jednym ze studiów 

w académie julian w paryżu, gdzie pracowała 

do 1892 roku. odniosła wielki międzynarodowy 

sukces otrzymując srebrny medal na Wystawie 

Światowej w paryżu w 1889 roku za autoportret. 

Wystawiała także w Berlinie i Londynie. W 1892 

roku powróciła wraz z mężem lekarzem antonim 

Bohdanowiczem do Warszawy. malowane głównie 

portrety, rzadziej martwe natury, sceny rodzajowe 

i pejzaże.

Cena wywoławcza: 14 000 zł 
~ 3 500 €
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69

Wacław Borowski
(1885 Łódź - 1954 Łódź)

poRTReT koBieTy

kredka/papier, 29 x 38 cm

sygnowany p. d.: 'W. Borowski'

W latach 1905-09 studiował w asp w krakowie u j. 

mehoffera. Lata 1909-1913 spędził w paryżu, gdzie 

kopiował obrazy dawnych mistrzów z kolekcji 

Luwru. W latach 1927-1933 uczył malarstwa 

i kompozycji w instytucie sztuk plastycznych 

w Warszawie. Był współzałożycielem i prezesem 

grupy "Rytm", należał też do Tap "sztuka". 

Zajmował się malarstwem monumentalnym 

i sztalugowym oraz litografią. W swoich obrazach 

łączył tendencje do kubizującej geometryzacji 

z elementami klasycyzmu.

Cena wywoławcza: 4 500 zł 
~ 1 100 €
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70

Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, usa)

dZieWcZyna Ze sŁonecZnikami

litografia/papier, 45,5 x 37 cm (w świetle oprawy)

sygnowany ołówkiem p. d.: 'menkes' oraz nr 

seryjny l. d.: '59/100'

studiował w szkole przemysłowej we Lwowie, 

następnie w krakowskiej asp. uczył się także 

w pracowni a. archipenki w Berlinie. W 1923 r. 

wyjechał do paryża, gdzie wszedł w krąg malarzy 

ecole de paris. Wystawiał na paryskich salonach: 

jesiennym, niezależnych, Tuileries. Związany 

był z życiem artystycznym w polsce. należał do 

ugrupowania nowa generacja, był członkiem 

Zrzeszenia artystów plastyków Zwornik. malował 

pejzaże, kompozycje figuralne, akty, portrety, 

martwe natury, sceny z życia Żydów. poza 

malarstwem olejnym, tworzył również gwasze, 

akwarele i rysunki.

Cena wywoławcza: 6 500 zł 
~ 1 600 €

71

Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, usa)

akT

kredka/papier, 44,7 x 30,7 cm

sygnowany p. d.: 'menkes'

Cena wywoławcza: 7 500 zł 
~ 1 900 €
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72

Szymon Mondzain 
(Szamaj Mondszajn) 
(1890 chełm - 1979 paryż) 

poRTReT HaLiny, 1958 R.

olej/tektura, 35 x 27 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'pour Halina | 

mondzian 1958'

studia artystyczne odbył w latach 1906 - 1908 

w warszawskiej szkole sztuk pięknych pod 

kierunkiem kazimierza stabrowskiego. dzięki 

finansowemu wparciu gminy żydowskiej 

kontynuował naukę w latach 1909-1912 

w krakowskiej akademii sztuk pięknych 

w pracowniach Teodora axentowicza i józefa 

pankiewicza. swe prace eksponował po raz 

pierwszy w 1908 r. w warszawskim Towarzystwie 

Zachęty sztuk pięknych oraz w 1909 r. 

w krakowskim TZsp. W latach 1909 i 1911 

odbył podróże do paryża, gdzie zamieszkał na 

stałe w 1912 r. i uzupełnił studia w pracowni 

andré deraina. W 1913 r. malował w Bretanii, 

w następnym roku poszukiwał artystycznych 

motywów w Hiszpanii. uczestniczył w paryskich 

salonach: niezależnych (1911, 1914, 1921, 1923), 

jesiennym (1913, 1919, 1921, 1924, 1936) i Tuileries 

(1923, 1924). indywidualne pokazy jego malarstwa 

odbyły się w Fine arts club w chicago (1920) oraz 

w galerie Hodebert (1926) i salon des Tuileries 

(1931) w paryżu. od 1925 r. często odwiedzał 

algierię, gdzie przeżył okres ii wojny światowej. 

do paryża powrócił w 1965 roku. malował pejzaże, 

martwe natury, portrety, sceny marynistyczne.

Cena wywoławcza: 7 500 zł 
~ 1 900 €
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73

Artur Kolnik
(1890 stanisławów – 1971)

oŚWiadcZyny

olej/płyta, 34,5 x 27 cm

sygnowany p. d.: 'kolnik'

artur kolnik był malarzem polskim, pochodzenia 

żydowskiego. ukończył akademię sztuk pięknych 

w krakowie w 1914 roku. W 1931 roku wyjechał 

do paryża, gdzie osiadł na stałe. Zaliczany jest do 

przedstawicieli tzw. „ekspresjonizmu żydowskiego” 

w sztuce – obok F. kleinmana, s. cyglera i m. 

appelbauma. od 1932 roku należał do Zrzeszenia 

Żydowskich artystów malarzy i Rzeźbiarzy w 

krakowie; 1933 roku odbyła się wystawa malarza 

w Żydowskim domu akademickiem w krakowie. 

Zajmował się głównie grafiką i ilustratorstwem 

– teka jego 24 drzeworytów „sous le chapeau 

haut de forme” z wstępem H. Barbusse’a zdobyła 

uznanie i rozgłos wśród odbiorców.

Cena wywoławcza: 4 000 zł 
~ 1 000 €
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74

Abram Weinbaum  
(Abraham (Albert) Wenbaum)
(1890 kamieniec podolski - 1943 obóz 

koncentracyjny)

oBRaZ dWusTRonny - skRZypek (aWeRs), 
pejZaŻ (ReWeRs)

olej/płótno, 44,5 x 37 cm

sygnowany p. d.: 'Wenbaum'

W latach 1906 - 14 uczył się w akademii sztuk 

pięknych w krakowie u j. unierzyskiego, W. Weissa 

i j. pankiewicza. prawdopodobnie studiował 

też w odessie. od ok. 1908 roku mieszkał 

i tworzył w paryżu, gdzie uczestniczył w salonie 

niezależnych w 1908 roku i salonie des Tuileries 

w 1928 roku. W czasie ii wojny światowej mieszkał 

w marsylii. malował widoki miejskie i pejzaże, 

zajmował się także ilustrowaniem książek.

Cena wywoławcza: 19 000 zł 
~ 4 800 €
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75

Józef Czajkowski
(1872 Warszawa - 1947 Warszawa)

"kiRkuT", 1900 R.

olej/deska, 33 x 40 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'józef czajkowski 1900

odWRocie: 

papierowa naklejka Tpsp w krakowie z opisem 

obrazu

Brat stanisława czajkowskiego, także malarza. 

studiował w akademii monachijskiej od 1891 

roku u j. i L. Heterichów oraz karla marra. późnej 

wyjechał na dalsze studia do paryża, gdzie uczył się 

w academie julian u j. p. Laurensa i B. constantina, 

następnie u jamesa mac neil Whistlera. uczęszczał 

także do wiedeńskiej kunstgewerbeschule, 

a w latach 1894 - 95 studiował malarstwo 

w krakowskiej ssp, a także architekturę na 

politechnice i w pracowni Tadeusza stryjeńskiego. 

Był jednym z członków założycieli towarzystwa 

polska sztuka stosowana, z którym wystawiał 

od 1902 roku. Zajmował się projektowaniem 

witraży, kilimów, okładek książek. od 1914 roku 

należał do stowarzyszenia Warsztaty krakowskie. 

W 1913 roku zorganizował Wydział architektury 

w krakowskiej asp, gdzie objął katedrę architektury 

wnętrz, później wykładał w Wilnie (Wydział sztuk 

pięknych uniwersytetu im. s. Batorego), a w 1922 

roku był współorganizatorem ssp w Warszawie. 

Był jednym z organizatorów działu polskiego na 

międzynarodowej Wystawie sztuki dekoracyjnej 

w paryżu w 1925 roku. malował pejzaże, portrety 

oraz sceny rodzajowe i wnętrza.

Cena wywoławcza: 4 500 zł 
~ 1 100 €
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Eugeniusz Wrzeszcz
(1851 - 1917 kijów)

pejZaŻ Ze sTogami

olej/deska, 20 x 29 cm

sygnowany l. d.: 'e. Wrzeszcz'

eugeniusz Wrzeszcz osiągnął popularność jako 

autor swojskich pejzaży, do czego przyczyniło się 

ich reprodukowanie na kartkach pocztowych. miał 

pracownię w kijowie.

Cena wywoławcza: 8 000 zł 
~ 2 000 €
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77

Apoloniusz Kędzierski
(1861 suchedniów – 1939 Warszawa)

koBieTa na poLu

akwarela/papier, 50 x 41 cm

sygnowany p. d.: 'a. kędzierski' (sygnatura 

wzmacniana)

opinie: 

na odwrocie orzeczenie o autentyczności dr 

kazimierza Buczkowskiego z 1950 r.

W 1877 roku został przedstawiony józefowi 

Brandtowi i jako jego uczeń wszystkie wakacje 

spędzał w posiadłości tego malarza w orońsku. 

na studia artystyczne został skierowany do 

warszawskiej klasy Rysunkowej, gdzie do 

1885 roku studiował malarstwo u aleksandra 

kamińskiego i Wojciecha gersona. dzięki pomocy 

finansowej Brandta wyjechał na dalsze studia do 

monachium. W akademii monachijskiej studiował 

w latach 1886-1887 i być może w 1888 roku 

w pracowni nikolausa gysisa. powrócił na stałe do 

Warszawy około roku 1889. W 1902 roku wyjechał 

w podróż po €pie; zwiedził m.in. Belgię, Francję, 

Włochy, odwiedził Wiedeń i Budapeszt. czynnie 

uczestniczył w życiu artystycznym – należał 

do towarzystw artystycznych: T. a. p. sztuka, 

odłam, pro arte i klubu akwarelistów polskich. 

W latach 1894-1896 i 1903-1915 był członkiem 

komitetu Towarzystwa Zachęty sztuk pięknych 

w Warszawie, a także Rady instytutu propagandy 

sztuki. malował sceny wiejskie, rodzajowe, 

krajobrazy, portrety i kwiaty. Wiele uwagi i czasu 

poświęcał studiom plenerowym. na przełomie 

wieków wykonał także polichromie do kościołów 

w sobocie, głuchowie, mydłowie opatowskim 

oraz w katedrze we Włocławku, a także dekoracje 

wnętrz kilku warszawskich kawiarni.

Cena wywoławcza: 7 000 zł 
~ 1 750 €
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78

Fryderyk Pautsch
(1877 delatyn k. stanisławowa - 1950 kraków)

HucuŁka, 1928 R.

ołówek, akwarela/papier, 50,3 x 35,5 cm

sygnowany i datowany  p. d.: 'Fpautsch 28'

studia w krakowskiej akademii sztuk pięknych 

u j. unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 

a następnie kształcił się w paryskiej académie 

julian  j. p. Laurensa. począwszy od 1903 r. często 

wyjeżdżał na Huculszczyznę. W latach1912-1919 

był profesorem malarstwa w akademii sztuki 

we Wrocławiu; od 1919 kierował szkołą sztuk 

Zdobniczych i przemysłu artystycznego 

w poznaniu; w 1925 r. został profesorem akademii 

rakowskiej. należał do Towarzystwa artystów 

polskich „sztuka” i innych stowarzyszeń twórczych; 

uczestniczył w wielu wystawach. malował 

rodzajowe sceny z życia Hucułów, kompozycje 

religijne, portrety, martwe natury i pejzaże.

Cena wywoławcza: 3 600 zł 
~ 900 €
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Kazimierz Zieleniewski
(1888 Tomsk na syberii - 1931 neapol) 

egZoTycZne kWiaTy

olej/płótno, 42 x 33 cm

sygnowany p. d: 'kZ'

studiował w krakowskiej akademii sztuk pięknych 

w latach 1912 - 17 u Wojciecha Weissa. uczył 

się też w Wiedniu i w gandawie. W latach 

dwudziestych osiadł w paryżu. należał do cercle 

des artistes polonais. Wystawiał w salonie 

jesiennym (1919 - 1927) i salonie niezależnych 

(1920 - 31). W polsce jego prace eksponowano 

na powszechnej Wystawie krajowej w poznaniu 

w 1929 roku. malował martwe natury i pejzaże.

Cena wywoławcza: 11 000 zł 
~ 2 800 €
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80

Elizabeth Ronget 
(1893 chojnice - 1962 paryż)

WaZa na cZaRnym sToLe

olej/płótno, 57,5 x 89 cm

sygnowany p. d.: 'RongeT'

studiowała w szkole sztuk pięknych w Wiedniu, 

w paryżu, Londynie i Berlinie. pozostawała pod 

wpływem kubizmu i grupy der Blaue Reiter. 

W 1926 roku weszła w skład awangardowej 

grupy berlińskiej november gruppe. W 1931 roku 

wyjechała do paryża. studiowała w académie 

de la grande chaumière, równocześnie pracując 

jako ceniona dekoratorka wnętrz. od 1934 

roku wystawiała w salon d’automne z andré 

Lhote. jej prace znalazły się w wielu kolekcjach 

malarstwa €py Zachodniej. W 1941 roku, po 

wkroczeniu niemców do paryża, schroniła się 

w prowansji. W 1946 roku wystawiała w salon 

des indépendants, w 1953 roku, w salon des 

Réalités nouvelles, a w 1956 roku w salon des 

surindépendants.

Cena wywoławcza: 13 000 zł 
~ 3 300 €
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Teodor Ziomek
(1874 skierniewice - 1937)

pejZaŻ moRski

olej/płótno naklejone na tekturę, 19,7 x 28 cm

pocHodZenie: 

obraz pochodzi z kolekcji rodziny artysty

Teodor Ziomek był znanym i cenionym 

pejzażystą, uczniem Wojciecha gersona 

i adama Badowskiego w warszawskiej szkole 

Rysunkowej oraz Leona Wyczółkowskiego 

i jana stanisławskiego w krakowskiej akademii 

sztuk pięknych, gdzie kształcił się w latach 

1897-1901. W roku 1905 zamieszkał na stałe 

w Warszawie, skąd wyjeżdżał w podróże po 

kraju i za granicę – na krym, do Włoch, niemiec, 

austrii. Zadebiutował w 1897 roku i od tego roku, 

zwłaszcza w Warszawie i krakowie. należał do 

stowarzyszeń artystycznych, m.in. stowarzyszenia 

artystów polskich „sztuka” oraz do warszawskiego 

stowarzyszenia artystów „odłam” (1908-19). Był 

przede wszystkim malarzem polskiego krajobrazu, 

tworzącym nastrojowe pejzaże z mazowsza 

i Wileńszczyzny. Był również znakomitym 

marynistą, autorem widoków znad Bałtyku 

i morza czarnego. obrazy artysty znajdują się 

w wielu kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach 

polskich muzeów, m.in. w muzeum narodowym 

w Warszawie, muzeum narodowym w krakowie, 

muzeum morskim w gdańsku. 

Cena wywoławcza: 2 000 zł 
~ 500 €
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Edmund Cieczkiewicz 
(1872 Barszczowice - 1958 Rytro k. nowego sącza)

ZacHÓd sŁoŃca nad mocZaRami

olej/tektura, 26,5 x 36,3 cm

sygnowany l. d.: 'e. cieczkiewicz'

edmund cieczkiewicz studiował malarstwo 

w szkole sztuk pięknych w krakowie w latach 1887 

- 98 w pracowniach Floriana cynka, Władysława 

Łuszczkiewicza i Leona Wyczółkowskiego. Był 

przede wszystkim świetnym pejzażystą. W jego 

twórczości dominują pejzaże z okolic Beskidu 

i podhala, także widoki polesia, Wołynia i puszczy 

Białowieskiej. Wystawiał swoje prace w krakowie, 

Warszawie i poznaniu oraz we Lwowie. Zajmował 

się także ilustrowanie książek i czasopism 

humorystycznych, projektował plakaty i pocztówki.

Cena wywoławcza: 2 000 zł 
~ 500 €
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Władysław Krzyżanowski
(1889 Lwów - ok. 1973 edynburg)

pejZaŻ Wiosenny, 1936 R.

olej/płótno, 46 x 61,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Henryk |  

krzyżanowski 1936'

studiował w krakowskiej asp pod kierunkiem j. 

pankiewicza, a następnie w paryżu. po powrocie 

do kraju w 1925 roku włączył się bardzo aktywnie 

w nurt życia artystycznego, zwłaszcza Lwowa i 

krakowa. Był członkiem cechu artystów plastyków 

jednoróg, Związku dziesięciu artystów plastyków, 

grup awangarda i nowa generacja oraz ZZap. 

malował martwe natury, pejzaże i studia figuralne, 

o kompozycji wynikającej z głębokich przemyśleń 

prac cezanne'a, ale w których rolę nadrzędną 

odgrywał kolor.

Cena wywoławcza: 2 400 zł 
~ 600 €
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84

Alfred Aberdam
(1894 Lwów - 1963 paryż)

W TŁumie

olej/płótno naklejone na deskę, 45 x 56 cm

W latach 1913 - 14 studiował w akademii 

w monachium. od 1917 r. przebywał w moskwie, 

gdzie poznał sztukę rosyjskiej awangardy. naukę 

kontynuował w latach 1921 - 23 w asp w krakowie 

u T. axentowicza. uczył się także w pracowni 

a. archipenki w Berlinie w latach 1922 - 1923. 

W 1923 r. wyjechał do paryża, gdzie związał 

się z kręgiem ecole de paris. Wystawiał m.in. 

w Warszawie, paryżu, Londynie, Tel - avivie. Razem 

z Z. menkesem, j. Weingartem, L. Weissbergiem 

stworzył "grupę czterech". malował krajobrazy, 

sceny figuralne i martwe natury oraz sceny 

muzykowania i wnętrza teatralne. Wystawiał m.in. 

na salonach jesiennych w paryżu, w galerie Zak 

i Bernheim-jeune, także na wystawach sztuki 

polskiej w paryżu, Lwowie, krakowie i Warszawie. 

Był członkiem grupy plastyków niezależnych. 

jego obrazy można oglądać m.in. w muzeum 

narodowym w Warszawie, muzeum izraela 

w jerozolimie oraz w muzeum w Tel-avivie. 

Cena wywoławcza: 8 500 zł 
~ 2 200 €
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85

Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

modLĄcy siĘ aRaBoWie

olej/sklejka, 35 x 50 cm

sygnowany p. d.: 'F. m. Wygrzywalski senior'

studiował w monachijskiej asp w latach 1893 - 

1898 oraz w academie julian w paryżu. W 1908 

roku osiadł we Lwowie. naturalizm i silna ekspresja 

jego początkowych dzieł, w których przedstawiał 

pracę ludzką bądź wydarzenia o dużym ładunku 

dramatycznym, ustąpiły w późniejszym okresie 

realistycznym pejzażom włoskim i ukraińskim. 

Wygrzywalski był twórcą dekoracji lwowskiej izby 

przemysłowo - Handlowej. projektował również 

witraże, tworzył scenografię i kostiumy teatralne.

Cena wywoławcza: 14 000 zł 
~ 3 500 €
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86

Soter Jaxa Małachowski
(1867 Wolanów pod odessą - 1952 kraków)

pLaŻa nadmoRska

gwasz/papier, 46 x 31 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 's. jaxa'

studiował w krakowskiej szkole sztuk pięknych 

pod kierunkiem F. cynka, i. jabłońskiego i Wł. 

Łuszczkiewicza. od roku 1894 w kontynuował 

studia artystyczne w szkole Rysunku i malarstwa 

stanisława grocholskiego w monachium, gdzie 

mieszkał do 1901 r. W roku następnym powrócił 

do kraju i osiadł na stałe w krakowie. Wielokrotnie 

podróżował do Włoch. Twórczość artysty 

obejmuje przede wszystkim malarstwo pejzażowe. 

dla malarskiej twórczości jaxy charakterystyczne 

są zwłaszcza pejzaże morskie i nokturny. 

artysta brał udział w wielu wystawach - w Tpsp 

w krakowie, TZsp w Warszawie, w salonie krywulta 

w Warszawie, w Tpsp we Lwowie, w Łodzi, 

poznaniu, Lublinie. prace jaxy-małachowskiego 

znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz 

kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €
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Adolf Milich
(1884 Tyszowice k. Zamościa - 1964 paryż)

"monTagne de sT. pauL", 1950 R.

akwarela/papier, 35 x 36,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'milich'

WysTaWiany: 

musee galliera - paris, 1957/1958, nr kat. 82

Cena wywoławcza: 3 500 zł 
~ 900 €

87

Adolf Milich
(1884 Tyszowice k. Zamościa - 1964 paryż)

pejZaŻ Z dRZeWem

akwarela/papier, 32 x 39 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'milich'

W latach 1901 - 02 studiował malarstwo 

w warszawskiej szkole sztuk pięknych. naukę 

kontynuował akademii w monachium – w latach 

1903 – 04. W latach 1905 – 1915 przebywał we 

Włoszech i szwajcarii. po roku 1920 artysta osiadł 

na stałe we Francji. W 1922 roku został członkiem 

Związku Zawodowego malarzy i Rzeźbiarzy 

polskich w paryżu. uczestniczył w wielu 

wystawach zbiorowych oraz indywidualnych 

w paryżu, Lyonie, Zurychu, genewie, Bazylei, 

Lucernie, Lugano, Bernie, Haifie i jerozolimie. 

malował świetliste, nastrojowe pejzaże, portrety 

i martwe natury.

Cena wywoławcza: 3 500 zł 
~ 900 €
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89

Henryk Epstein
(1891 Łódź - 1944 obóz koncentracyjny, 

prawdopodobnie auschwitz)

Widok na mosT paRyski, 1939 R..

akwarela, ołówek/papier, 14,5 x 23,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'H. epstein | 39'

uczył się malarstwa przez pewien czas 

w monachium. ok. 1911 roku wyjechał na 

stałe do paryża, gdzie uczęszczał do jednej 

z pracowni artystycznych na montparnassie. 

Był zaprzyjaźniony z utrillem, chaimem 

soutinem i amadeo modiglianim. Wystawiał 

na salonach niezależnych (1921 - 23, 1925, 

1928) oraz na salonie jesiennym w 1921 

roku i salonie Tuileryjskim w latach 1927 - 31. 

początkowo interesował się przede wszystkim 

postimpresjonizmem - syntetyzmem paula 

gauguina i ecole de pont-aven. później wszedł 

w krąg malarzy fowistów - andré deraina, 

maurice'a Vlamincka i Raoula dufy, a także pabla 

picassa i susanne Valadon. W obrazach z lat 1915 - 

1920 wyczuwalne są wpływy cézanne'a i kubizmu, 

połączone z inspiracją fowizmem 

i ekspresjonizmem. W latach dwudziestych 

i trzydziestych epstein coraz bardziej dynamizował 

formy, wprowadzał ostre kontrasty barwne 

i światłocieniowe, czasem stosował wyrazisty 

kontur. malował przede wszystkim pejzaże, 

portrety, martwe natury, ale też kompozycje 

rodzajowe z wieśniakami, rybakami czy kobietami 

z półświatka. W latach 1929-1931 epstein 

odwiedził Bretanię - przebywał w Quiberon oraz 

w concarneau - gdzie malował obrazy i akwarele 

z widokami portów i rybaków, a także "bretońskie" 

martwe natury z ekspresyjnie przedstawionymi 

rybami, ptakami i owocami morza. 

Cena wywoławcza: 4 000 zł 
~ 1 000 €
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90

Wilhelm Ossecki (Wilk)
(1892 Brody – 1958 Warszawa)

maRTWa naTuRa Z gRusZkami

olej/płótno naklejone na tekturę, 34 x 37,5 cm

Wilhelm ossecki był malarzem, grafikiem 

i pedagogiem. studiował filozofię na 

uniwersytecie jagiellońskim i malarstwo 

w krakowskiej akademii sztuk pięknych. naukę 

uzupełniał w paryżu i w Wiedniu. Był nauczycielem 

rysunku w szkołach średnich poznania, Torunia 

i puław. jako grafik najczęściej wypowiadał 

się w technice drzeworytu, m.in. cykl “Zabytki 

budownictwa na podkarpaciu. okolice krynicy”, ok. 

1926 roku. malował pejzaże miejskie, krajobrazy, 

portrety i martwe natury.

Cena wywoławcza: 3 600 zł 
~ 900 €

91

Wilhelm Ossecki (Wilk)
(1892 Brody – 1958 Warszawa)

maRTWa naTuRa Z jaBŁkami

olej/płótno naklejone na tekturę, 31,5 x 39 cm

sygnowany p. d.: 'ossecki'

Cena wywoławcza: 3 600 zł 
~ 900 €
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92

Henryk Dietrich
(1889 Wysoka (lub Lublin) - 1948)

Widok Z saLWaToRa, 1929 R.

olej/tektura, 50 x 70 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Henryk dietrich | 

1929'

W charkowie uzyskał dyplom pomocnika 

aptekarskiego. studia artystyczne rozpoczął 

najprawdopodobniej w Warszawie. W latach 

1918 - 1921 uczył się w krakowskiej akademii 

sztuk pięknych u j. malczewskiego, j. mehoffera 

i W. Weissa. studiował także w paryżu i we 

Włoszech. po powrocie do kraju pracował przez 

pewien czas jako nauczyciel malarstwa i rysunku 

w Równem. W latach 1930 - 1936 mieszkał 

i pracował w krakowie; był członkiem ZZpsp. 

Wystawiał w krakowskim Tpsp oraz kilkakrotnie 

w warszawskim instytucie propagandy sztuki. 

malował przede wszystkim pejzaże, widoki 

miejskie i portrety.

Cena wywoławcza: 7 000 zł 
~ 1 800 €
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93

Józef Rapacki
(1871 Warszawa - 1929 olszanka k. skierniewic)

akT WŚRÓd kWiaTÓW jaBŁoni, 1947 R.

olej/tektura, 39 x 68,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'jÓZeF Rapacki 1947 

| oLsZanka'

Był uczniem Wojciecha gersona w warszawskiej 

klasie Rysunkowej. później studiował u F. cynka 

w szkole sztuk pięknych w krakowie i w prywatnej 

szkole c. Fehera w monachium. po studiach 

kilkakrotnie podróżował do Włoch, wiele wystawiał 

(dyplom honorowy na światowej wystawie 

w 1900 r. w paryżu), należał do grupy pro arte. 

malował głównie realistycznie traktowane pejzaże 

i rozgrywające się na tle pejzażu sceny rodzajowe. 

ponad to zajmował się ilustratorstwem i grafiką. 

Cena wywoławcza: 8 500 zł 
~ 2 100 €
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94

Apolinary Sperski
(1902 - 1943 (?))

poRTReT jadWigi maRusiŃskiej, 1937 R.

olej/płyta, 70 x 59,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'ary sperski | 1937'

ary (apolinary) sperski to polski malarz, 

pochodzenia żydowskiego, o którego życiu 

i działalności niewiele wiadomo. uczył się 

w szkole Rysunkowej w petersburgu. W latach 

30-tych mieszkał i działał w Warszawie. od 1934 

roku prezentował swoje obrazy na wystawach 

w Towarzystwa Zachęty sztuk pięknych, a w 1935 

roku wspólnie z Franciszkiem sunderlandem miał 

wystawę w salonie garlińskiego w Warszawie. 

W roku 1937 odnotowano sukces artysty na 

międzynarodowej wystawie w paryżu, gdzie 

za swój obraz został odznaczony brązowym 

medalem. na polskim rynku sztuki pojawiły się 

portrety oraz sceny rodzajowe.

Cena wywoławcza: 6 000 zł 
~ 1 500 €
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95

Zofia Stryjeńska
(1891 kraków - 1976 genewa)

"maRZanecZka"

akwarela/papier, 32,5 x 13 cm (w świetle passe - 

partout) 

sygnowany p. d.: 'Z. stryjeńska | buty zamszowe' 

oraz fragment opisu postaci d. śr.: 'na końcu 

marzaneczka we wieńcu | (…) ją niesie (…)'

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €

96

Zofia Stryjeńska
(1891 kraków - 1976 genewa)

"ŚWiaTŁoWid"

akwarela, ołówek/papier, 33,5 x 13 cm

u dołu, na doklejonej karcie: 'Zofia stryjeńska'  

oraz opis postaci

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €
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97

Bronisława Rychter - Janowska
(1868 kraków - 1953 kraków)

na pasTeRkĘ

litografia/papier, 39,5 x 58 cm

sygnowany l. d.: 'B. RycHTeR - janoWska.'

siostra malarza stanisława janowskiego. studia 

malarskie odbyła w monachium, w akademii 

Florenckiej i w Rzymie. Związana była ze 

środowiskiem artystycznym krakowa. W 1932 

r. miała indywidualną wystawę w warszawskiej 

Zachęcie. Realistyczne malarstwo artystki cieszy 

się do dziś dużym wzięciem, głównie za sprawą 

obranych tematów - polskie dwory i dworki, zapis 

wnętrz szlacheckich siedzib, polskie kościółki 

i wiejskie chaty, pejzaże i sceny folklorystyczne.

Cena wywoławcza: 1 800 zł 
~ 450 €
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98

Jakub Zucker
(1900 Radom - 1981 nowy jork) 

dZieWcZynka o kaRminoWycH usTacH

gwasz/papier, 31 x 24,5 cm  

(w świetle passe–partout)  

sygnowany p. g.: 'j. ZuckeR'

W wieku 13 lat uciekł do palestyny. po 1913 roku 

uczęszczał do szkoły sztuk pięknych Bezalel 

w jerozolimie. W 1925 roku zamieszkał w paryżu, 

gdzie uczył się w academie julian i colarossi. 

od 1927 roku wystawiał swoje prace w salonie 

jesiennym i des Tuileries. po ii wojnie światowej 

wyjechał do nowego jorku. malował sceny 

rodzajowe, także związane z folklorem żydowskim, 

pejzaże, portrety i martwe natury.

Cena wywoławcza: 3 500 zł 
~ 875 €
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99

Rajmund Kanelba (Kanelbaum) 
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

koBieTa Z paRasoLkĄ

akwarela, gwasz, tusz/papier, 42 x 25 cm

Był uczniem s. Lentza i T. pruszkowskiego 

w warszawskiej ssp. naukę malarstwa 

kontynuował w akademii w Wiedniu i w paryżu. 

od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, 

anglii i usa. We wczesnych pracach dość 

tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do 

współczesnego malarstwa francuskiego. malował 

nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, kwiaty, 

kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz szkicowo 

traktowane studia kobiet i dzieci.

Cena wywoławcza: 4 400 zł 
~ 1 100 €
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paRa FiguR - kaWaLeR i dama
miśnia, XiX w.

porcelana, wysokość: 51 cm

sygnowane na spodzie - skrzyżowane miecze, 

pomiędzy jelcami kropka, kobaltem pod polewą

Cena wywoławcza: 11 000 zł 
~ 2 800 €
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101

LusTRo
niemcy, XiX/XX.

tafla - szkło kryształowe, szlifowane; rama - 

porcelana, dekorowana plastycznymi kwiatami, 

puttami i ptaszkami, wys.: 73 cm

Cena wywoławcza: 15 000 zł 
~ 3 800 €
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102

pucHaR - pinappLe
Hanau, XiX/XX w.

srebro kute, odlewane, wycinane i repusowane, 

wysokość: 24,5 cm, waga: 618 g

puchar naśladuje XVii - wieczne wyroby srebrne; 

na spodzie punce fantazyjne wyrobów. 

Cena wywoławcza: 5 000 zł 
~ 1 200 €

103

paRa LicHTaRZy kLasycysTycZnycH
gdańsk, 4 ćw. XViii w., złotnik carl Ludwig meyer 

(1740 - 1803)

srebro kute, repusowane i grawerowane, pr. '12', 

waga: 315 i 304 g, wys.: 25,5 cm

sygnowane na krawędzi podstawy puncą 

gdańska, znak złotnika 'meyer' i znak probierza 

'F' - johan gottlieb Fischer (1742 - 1820), piastował 

urząd starszego cechu w latach 1772,1796, 1800, 

1804 i 1808

stopa okrągła, wysoko sklepiona z repusowanym 

motywem liści akantu, trzon walcowaty w górnej 

części zdobiony grawerowaną dekoracją w formie 

draperii ze sznurami

Cena wywoławcza: 9 000 zł 
~ 2 200 €
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dZBan do Wina
paryż, około połowy XiX w.

srebro, pr. '1', wys.: 33 cm, waga: 924 g

sygnowany francuską próbą srebra po 1838 r. - 

'minerwa 1', złotnik 'aucoc amie' z czasów Ludwika 

Filipa i napoleona iii

 owoidalny dzban z esowatym uchem; 

powierzchnia pokryta giloszową misterną siatką; 

na brzuścu aplikowany herb jelita pod hrabiowską 

koroną, w klejnocie na koronie pół kozła rogatego 

- herb rodziny Zamoyskich

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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Bolesław Jeziorański
(1868 Tarczyn - 1920 Warszawa)

popieRsie mŁodej dZieWcZyny, 1896 R.

glina wypalana, wys.: 34 cm

sygnowany i datowany: 'jeziorański Bolesław 

Warszawa 8/iii 1896'

Bolesław jeziorański pochodził z rodziny 

o artystycznych tradycjach – przez matkę 

spokrewniony był z pierre puvis de chavannes’em, 

a jego brat cioteczny – antoni gawiński – był 

uznany malarzem warszawskim. uczył się 

malarstwa i rysunku w szkole Rysunkowej 

w Warszawie u W. gersona. jako stypendysta 

fundacji – po 1897 roku – studiował 

w monachium. później do 1902 roku studiował 

rzeźbę w paryżu, w academie julian. Wystawiał 

swe prace w krakowie i Warszawie. modelował 

głównie w glinie i gipsie. Tworzył pomniki, rzeźby 

nagrobne, studia portretowe. projektował również 

modele wyrobów artystycznych, przeważnie dla 

firmy platerniczej Fraget.

Cena wywoławcza: 12 000 zł 
~ 3 000 €
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RZeźBa Ze sZkoŁy ZakopiaŃskiej 
ŚW. jeRZy WaLcZĄcy Ze smokiem, 1941 R.

drewno lipowe, wys.: 42 cm

sygnowany i datowany na podstawie: 'prof. jerzy 

Fierichowi | W dniu imienin. | a. B. 1941'

Być może autorem rzeźby jest antoni Bieszczad 

(ukończył szkołę kenara w Zakopanem w 1939 r.)

Cena wywoławcza: 13 000 zł 
~ 3 300 €
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Władysław Wasiewicz
(1888 - 1971)

popieRsie maRsZaŁka jÓZeFa 
piŁsudskiego, 1920 R.

brąz, wys.: 33 cm

sygnowany na cokole: 'Wasiewicz' oraz znak 

odlewnika; odlewnik: saturnin Rosmański, 1884 - 

1967

Cena wywoławcza: 4 000 zł 
~ 1 000 €
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Bracia Łopieńscy
Warszawa

kinkieT, XiX/XX W.

brąz złocony, polerowany, cyzelowany,  

wys.: 54 cm, rozpiętość ramion: 26 cm

sygnowany: ‘Br. Łopieńscy | Warszawa’

kinkiet w formie amorka siedzącego na konsoli wśród 

liści akantu, w rozpostartych ramionach trzyma 

wsporniki w formie rogów obfitości z tulejkami na 

świece. Znakomity przykład wspaniałego kunsztu 

w  projekcie i wykonaniu warszawskiej firmy Braci 

Łopieńskich. Zelektryfikowany.

Cena wywoławcza: 15 000 zł 
~ 3 750 €
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1. Oferta aukcyjna.
przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty ko-
lekcjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez ko-
mitentów lub stanowiące własność domu aukcyjnego.
Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzo-
ne obiekty stanowią ich własność bądź też komiten-
ci mają prawa do ich rozporządzania, a ponadto, nie 
są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym 
i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych 
ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
dom aukcyjny zapewnia fachową wycenę, rzetelny 
opis katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, 
a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia.
aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami 
prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie domu 
aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem.
aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez 
podania przyczyn.
opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnio-
ne lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
dom aukcyjny zapewnia, że opisy katalogowe obiek-
tów wystawionych na aukcji wykonane zostały w naj-
lepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wie-
dzy fachowej pracowników domu aukcyjnego oraz 
współpracujących z domem aukcyjnym ekspertów.
 
2. Osobisty udział w aukcji. 
do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nu-
merami aukcyjnymi, które można otrzymać przy sta-
nowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza 
udziału w aukcji. 
pracownik domu aukcyjnego dokonujący rejestracji 
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsa-
mość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy). 
Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić  
tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zaku-
pu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 
 
3. Licytacje w imieniu klienta.
dom aukcyjny może reprezentować klienta na podsta-
wie „zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest 
w katalogu (na ostatnich stronach), w siedzibie domu 
aukcyjnego oraz na stronie internetowej http://www.
desa.pl/assets/files/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. 
W przypadku zlecenia licytacji z limitem dom aukcyj-
ny dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możli-
wie najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, 
pocztą lub zostawić osobiście w siedzibie domu aukcyj-
nego najpóźniej na dzień przed dniem aukcji. Wraz z for-
mularzem klient powinien przesłać fotokopię dokumen-
tu tożsamości w celach koniecznych do realizacji zlece-
nia licytacji. dane osobowe klienta są informacjami po-
ufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości domu au-
kcyjnego. o ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek 
za zawarte transakcje zostanie przesłany na adres poda-
ny przez klienta na formularzu.
 
4. Licytacje telefoniczne.
klienci, którzy chcą licytować przez telefon,  
powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień 
przed dniem aukcji. pracownicy domu aukcyjnego 
połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wy-
branych obiektów.
dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak moż-
liwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przy-
padku problemów z uzyskaniem połączenia z poda-
nym przez klienta numerem telefonu. Za wyjątkiem 
opłaty aukcyjnej z tytułu licytacji telefonicznych dom  
aukcyjny nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. dom  
aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i archiwizować roz-
mowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji.
o wysokości postąpienia decyduje aukcjoner, jed-
nak zwyczajowo nie jest ono wyższe niż 10%. Tabelę  
postąpień dla poszczególnych przedziałów cenowych 
umieszczono na końcu regulaminu.
Zakończenie licytacji obiektu następuje w momen-
cie uderzenia młotkiem przez aukcjonera i jest równo-
znaczne z zawarciem umowy sprzedaży między do-
mem aukcyjnym a licytantem, który zaoferował naj-
wyższą kwotę. 
W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner 
rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu.
dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowa-
nia jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników  
aukcji obiektów. W sytuacji takiej numery obiektów są 
przed aukcją zgłaszane do aukcjonera.
aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak 
na życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licyta-
cji mogą być równolegle prowadzone w języku angiel-
skim i niemieckim. prośby takie powinny być składane 
najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z informacją, 
których obiektów dotyczą.
Licytacja odbywa się w tempie 60 – 100 obiektów 
na godzinę.
 
6. Cena wywoławcza.
cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu 
jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną, 
poniżej której dom aukcyjny nie może sprzedać obiek-
tu, z zastrzeżeniem możliwości zawierania transakcji 
warunkowych, o których mowa w punkcie 7 poniżej.
dom aukcyjny nie stosuje cen rezerwowych, co ozna-
cza, że każda transakcja zawarta za cenę wywoławczą 
lub wyższą jest transakcją ostateczną.
 
7. Transakcje warunkowe.
dom aukcyjny dopuszcza zawieranie na aukcji transakcji 
warunkowej. W przypadku braku zainteresowania uczest-
ników aukcji obiektem w cenie wywoławczej, aukcjoner 
ma możliwość zaoferowania obiektu na licytacji po ob-
niżonej cenie (zwyczajowo nie więcej niż 25%). W przy-
padku zainteresowania uczestników aukcji obiektem po-
niżej ceny wywoławczej zawierana jest transakcja warun-
kowa, która dochodzi do skutku pod warunkiem akcep-
tacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. Za-
warcie transakcji warunkowej jest traktowane jako praw-
nie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowa-
nej. dom aukcyjny zobowiązuje się w imieniu nabywcy 
negocjować z właścicielem obiektu możliwość obniżenia 
ceny do kwoty wylicytowanej. jeśli negocjacje nie przy-
niosą pozytywnego skutku w ciągu pięciu dni roboczych 
od dnia aukcji, obiekt uznaje się za niesprzedany.
 
8. Opłata aukcyjna i podatek VAT.
do kwoty wylicytowanej dom aukcyjny dolicza opła-
tę aukcyjną w wysokości 15%. kwota wylicytowana 
wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VaT. 
opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
dom aukcyjny wystawia faktury VaT marża.
 
9. Płatności.
kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności 
za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia  
aukcji. dom aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia 
odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
dom aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
gotówka:
pLn – wszystkie transakcje zawierane są w polskich 
złotych.
inne waluty – na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, dom aukcyjny może przyjąć wpła-
tę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. przelicze-

nie będzie następowało po dziennym kursie średnim  
narodowego Banku polskiego powiększonym o 3%.
karty kredytowe:
dom aukcyjny akceptuje następujące karty kredytowe:
MasterCard, VISA, Maestro, VISA electron
Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank BPH Spółka Akcyjna 
03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 
 
10. Odstąpienie od umowy.
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, dom aukcyjny 
po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczone-
go terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z na-
bywcą.
 
11. Przejście własności obiektu.
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na na-
bywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej 
o opłatę aukcyjną.
 
12. Odbiór obiektów.
odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po do-
konaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie 
do 10 dni od daty aukcji. W innych przypadkach prze-
chowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się 
na koszt i ryzyko nabywcy.
 
13. Reklamacje.
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane 
zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację 
z tytułu niezgodności towaru z umową można zgło-
sić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wo-
bec osób nie będących konsumentami dom aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne 
oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 
14. Obowiązujące przepisy prawa.
dom aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (dz. u. nr 162 poz. 1568) – wy-
wóz określonych obiektów poza granice kraju wyma-
ga zgody odpowiednich władz,

•  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dz. u. 
z 1997 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestro-
wane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośred-
nio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o opłatę aukcyjną,

•  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (dz. u. z 2000r. nr 116, poz. 1216 z późn. 
zm.) – dom aukcyjny jest zobowiązany do zbiera-
nia danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

TABELA POSTĄPIEŃ

cena postąpienie

0 – 1 000 50

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200 

5 000 – 10 000 500 

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 500 000 5 000

500 000 – 1 000 000 10 000

ReguLamin aukcji



Od ponad dwóch lat  
DESA Unicum współpracuje  

z Kancelarią Radcy Prawnego  
Małgorzaty Sobol.

spośród dużej liczby kancelarii prawniczych działających na rynku  
desa unicum wybrała tę kancelarię, ponieważ interesuje ją szeroko 
rozumiana dziedzina art & business, w której działa desa unicum. 

innymi obszarami działalności kancelarii jest prawo autorskie, a także 
kompleksowa obsługa rynku nieruchomości, w tym najem instytucjonalny 

i prawo budowlane, oraz prawo gospodarcze i korporacyjne.

kancelaria małgorzaty sobol dynamicznie się rozwija, stąd zainteresowanie 
ze strony kolejnych klientów. są nimi zarówno małe i średnie 

przedsiębiorstwa, jak i wiodące na poszczególnych rynkach polskie, 
zagraniczne i międzynarodowe podmioty gospodarcze oraz inne 

kancelarie prawnicze.

kancelaria samodzielnie działa już od kilku lat, a od 2006 r. – jako pierwsi 
zorganizowani prawnicy – rozszerzyła działalność na Wielką Brytanię. 
kancelaria jest członkiem Brytyjsko-polskiej izby Handlowej (Bpcc).



Jeżeli chcą Państwo
otrzymywać katalogi

aukcyjne DESA UNICUM,
prosimy o przesłanie

wypełnionego formularza.
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Zlecenie licytacji z limitem
podanie przez klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. dom aukcyjny 
będzie reprezentował w licytacji nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jedno-
cześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. dom aukcyjny nie przyjmuje 
zleceń bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej wyso-
kości, dom aukcyjny będzie reprezentował klienta, którego zlecenie zostało złożo-
ne najwcześniej. Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o ……..% w przy-
padku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu 
aktualnego w czasie aukcji. pracownicy domu aukcyjnego połączą się z państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. dom aukcyjny nie pono-
si odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku problemów 
z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer telefonu do licytacji

167 Aukcja dzieł sztuki
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ZLecenie LicyTacji

imiĘ naZWisko

adRes (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

nR dokumenTu ToŻsamoŚci

TeLeFon Faks

e-maiL nip (dLa FiRm)

DESA UNICUM Sp. z o. o.
ul. marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel.: 022 584 95 25
faks: 022 584 95 36
e-mail: biuro@desa.pl 

Zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia 
udziału w aukcji, które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami 
dla nabywcy.

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub  
e-mailem) do siedziby domu aukcyjnego nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji.

prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik domu aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych emailem, pocztą 
lub faksem: w formie kserokopii lub skanu tego dokumentu).

pRosZĘ o LicyTacjĘ nasTĘpujĄcycH poZycji:

Należność za zakupiony obiekt
  Wpłacę na konto bankowe 
Bank BpH spółka akcyjna 03 1060 0076 0000 3200 0131 9366
  Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11 – 19) 

Faktura
proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

 Telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem
 proszę o wystawienie faktury VaT bez podpisu odbiorcy

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
Zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu aukcji organizowanej 
przez dom aukcyjny desa unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym. Zo-
bowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem  
aukcji. W szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę  
aukcyjną w terminie 10 dni od daty aukcji. Wszelkie dane zawarte w niniejszym for-
mularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepsza wiedza. W przypadku zatajenia 
lub podania nieprawdziwych danych przeze mnie desa unicum nie ponosi odpo-
wiedzialności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ce-

lach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia przez desę unicum oraz pod-
mioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem jest lub będzie desa unicum. Zo-
stałem poinformowany przez desę unicum, że dane osobowe podane w niniej-
szym formularzu służyć będą wykonywaniu umowy i nie będą nikomu udostęp-
niane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych 
w przepisach ustaw oraz w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody. Zostałem po-
informowany przez desę unicum o prawie wglądu do swoich danych w siedzibie 
desy unicum oraz prawie do ich poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich 
przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.

imiĘ i naZWisko daTa i podpis
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