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Klasa S 350 d – zużycie paliwa (średnio) – 5,6 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 150 g/km.

Samochód, który myśli też o tym, 
by naładować baterie kierowcy. 
Nowa Klasa S. Poznaj przełomową technologię, 
która definiuje na nowo komfort jazdy limuzyną.
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Carl Borromäus Ruthart
(1630–1703) 
przypisywany

Lew walczący z wielbłądem

olej, płótno na desce, 49,5 × 63 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymajca: 22 000 – 26 000 zł

Urodzony w Gdańsku, ok. 1630 r., specjalnością artysty było malowanie zwierząt. 
Szkolił się w Gdańsku, w 1659 r. odwiedził Rzym. Rok 1663 i 1664 spędził 
w Antwerpii, gdzie wstąpił do cechu malarzy i studiował z pierwszej ręki dzieła 
flamandzkich malarzy zwierząt, m.in. Fransa Snydersa. W latach 1665–1667 
przebywał w Wiedniu, pracując dla księcia Karola Euzebiusza von Liechtenstein. 
W 1672 r. został mnichem zakonu Celestynów w klasztorz Sant'Eusebio w Rzymie, 
a następnie przeniósł się do klasztoru Santa Maria di Collemaggio w L’Aquila, gdzie 
prawdopodobnie przebywał do śmierci. Artyści tacy jak Wilhelm van Ehrenberg 
często wzywali Rutharta do dodawania zwierząt do ich scen architektonicznych lub 
krajobrazowych. Jego sława opierała się nie tylko na zrozumieniu anatomii zwierząt 
i umiejętności malowania futra, ale także na sprawnym komponowaniu zwierząt 
w różnych sceneriach, od kontekstów mitologicznych czy biblijnych po sielskie sceny.
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Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Pejzaż

olej, płótno dublowane, 42 × 48 cm, 
sygn. monogramem wiązanym śr. d.: WG

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

Studiował na Wydziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na 
Wydział Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. 
Należał do tzw. „cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia 
i otrzymał dwuletnie stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa 
i W. I. Grigorowicza. Po dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. W 1858 r. 
założył własną pracownię. Był współtwórcą Warszawskiego Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która 
w 1878 r. nadała mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie 
i USA. Tematyka jego obrazów to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania 
Styczniowego podjął tematykę historyczną. Uprawiał również malarstwo ścienne 
i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą. Istotnym tematem twórczości 
Gersona są pejzaże tatrzańskie. Artysta posługiwał się wąską gamą kolorystyczną 
i wspaniale oddawał dramatyzm wysokich gór , czego przykładem jest prezentowany 
obraz. 
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3
Heinrich Zügel
(1850 Murhardt – 1941 Monachium)

Trzy owce, 1872 r.

olej, płótno, 78 × 100 cm,  
sygn. i dat. śr. d.: H.Zügel1872.

cena wywoławcza: 96 000 zł
estymajca: 120 000 – 140 000 zł

Niemiecki malarz animalista i dr weterynarii. W latach 1867–69 studiował w Kunstschule w Stuttgarcie, 
a następnie w akademii monachijskiej u A. Braitha. W 1887 roku udał się na roczne studia do Paryża, 
dwa lata później do Holandii i Belgii. Od początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do lat dwudziestych 
następnego stulecia, wiele wystawiał, otrzymując liczne medale i nagrody na międzynarodowych wystawach 
sztuki. W latach 1895–1922 był profesorem w akademii monachijskiej i jednym z bardziej wziętych 
malarzy animalistów, jego dzieła zdobią największe, niemieckie muzea.

Niniejszy obraz powstał w 1872 roku i przynależy do wczesnego okresu 
twórczości Zügla, gdy krystalizowały się jego zainteresowania. Dzieło 
wyróżnia się swobodą wykonania, odsłaniając w pełni ukształtowany już 
warsztat malarski. Figuruje ono w jednej z pierwszych monografii artysty 
(por. G. Biermann, Heinrich von Zugel, Bielfeld und Leipzig 1911, s. 6). 
W jego twórczości wyróżnia się kilka okresów, najwcześniejszy i trwający 
aż do końca XIX wieku, nosi nazwę „Schaffenperiode” („okresu owiec”), 
artysta bowiem z wielkim znawstwem i upodobaniem podejmował ten 
właśnie temat. Powstały wówczas jego najsłynniejsze kompozycje malarskie 
i rysunkowe, z tamtego czasu pochodzi też jego wielka popularność. 
Stylistycznie malarstwo Zügla wiąże się realizmem, aczkolwiek artysta 
czerpał też wiele z tradycji animalistyki czasów nowożytnych.  Niezwykle 
ważna dla jego artystycznej formacji stała się podróż do Paryża, a następnie 
do Holandii i Belgii w końcu lat osiemdziesiątych, gdzie zaznajomił się 
twórczością E. Verboeckhovena, A. von Mauvego i J. H. L. Haasa. 
Utwierdził się wówczas w swych poglądach artystycznych i w dokonanym 
wyborze. (z opinii p.Iwony Danielewicz)
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4
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Przez pustynię, ok. 1900 r.

olej, płótno, 80 × 130 cm, sygn. l.d.: 
Gemalt von Tadeusz Ajdukiewicz/(Zygmunt 
Ajdukiewicz),
na odwrocie płótna dwa – zatarte i nieczytelne 
– okrągłe stemple, na ramie nalepki Domów 
Aukcyjnych Christie’s i Sotheby’s.

cena wywoławcza: 95 000 zł 
estymajca: 120 000 – 150 000 zł

Był artystą związanym z mecenatem arystokracji i dworów panujących; w tych kręgach zrobił prawdziwą 
karierę, a jego obrazy podobały się powszechnie. Studia malarskie rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych. Później kształcił się jeszcze w Wiedniu i w Monachium – w Akademii i pracowni Józefa Brandta. 
Po studiach przez kilka lat malował portrety po polskich dworach kresowych. Ok. 1877 wyjechał do 
Paryża, a stamtąd, wraz z Władysławem Branickim odbył podróż na Bliski Wschód, która dostarczyła 
mu wielu wrażeń i tematów malarskich. Ok. roku 1882 zamieszkał w Wiedniu, zajął pracownię po 
H. Makarcie i malował dla dworu cesarskiego i arystokracji. W 1893 był w Londynie, gdzie portretował 
księcia Walii, w 1884 pracował na dworze sułtańskim w Konstantynopolu, następnie także w Sofii, 
Petersburgu i Bukareszcie. W Rumunii osiadł na dłużej jako malarz nadworny Karola I. Po wybuchu 
I wojny światowej powrócił do kraju i, mimo starszego wieku, zaciągnął się do Legionów.
Autorstwo prezentowanego poniżej obrazu zostało potwierdzone przez jego brata stryjecznego, malarza 
Zygmunta Ajdukiewicza. Kompozycja obrazu nawiązuje do wcześniejszej pracy malarza, powstałego w roku 
1892, o tym samym tytule. Obraz przedstawia podobną, ciągnącą przez piaski karawanę koni i wielbłądów 
i jest znany z reprodukcji w „Tygodniku Ilustrowanym” („Tygodnik Ilustrowany” 1899, 1 półrocze, nr. 26 
z dn. 24 (12)czerwca, il. na ss. 508-509). Artysta niejednokrotnie powracał do opracowanych wcześniej 
motywów, posługując się szkicami i studiami malarskimi rozmaicie je przetwarzając. 





8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

5
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Dziewanna na skarpie, 1932 r.

olej, sklejka, 65 × 52,5 cm, sygn. i dat. 
l.d.: Iwan Trusz/1932, na odwrociu naklejka 
wystawowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych we Lwowie

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymajca: 35 000 – 40 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–1897 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 wyjechał 
do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach stypendium w prywatnej pracowni 
A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. 
W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast 
i okolic. Na stałe związał się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii 
Sztuk. We Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Był autorem przede wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do 
przyrody. Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła artysty ilustrujące 
życie Hucułów.
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6
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Czterech Kozaków w pochodzie, 1898 r.

akwarela, papier, 15,2 × 24,3 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat.: Juliusz Kossak/1898
stan zachowania: małe rozdarcie papieru 
w lewym górnym rogu.

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymajca: 50 000 – 60 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku u J. Maszkowskiego. 
Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 1853–55 mieszkał w Warszawie, 
po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po 
powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę 
z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni 
F. Adama. W roku 1969 osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy 
batalistyczne; malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. Historia 
i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował szczególnie w technice 
akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje rodów szlacheckich. Swoje prace 
prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim 
TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy Berlinie.
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7
Oreste Costa
(1851 Włochy – 1901)

Martwa natura z zającem

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

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymajca: 30 000 – 40 000 zł

Włoski malarz, tworzący sceny rodzajowe, pejzaże i martwe natury. Urodzony we Florencji, uczeń Antonio 
Ciseriego. Za życia często wystawiał w Anglii. Jeden z jego obrazów znajduje się w zbiorach Hillwood 
Museum w Waszyngtonie.
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8
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż z południa Włoch

olej, tektura, 69 × 98 cm, sygn. p.d.: I. Trusz

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymajca: 35 000 – 40 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892–1897 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 wyjechał 
do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach stypendium w prywatnej pracowni 
A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. 
W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast 
i okolic. Na stałe związał się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii 
Sztuk. We Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede wszystkim 
pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. Z powodzeniem uprawiał 
także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy 
też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła artysty ilustrujące życie Hucułów.
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9
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Na błotnistej drodze, 1890 r.

olej, płótno dublowane, 65 × 105 cm, sygn. 
i dat. l.d.: A.Kędzierski/1890

Opisywany i reprodukowany:
Apoloniusz Kędzierski 1861–1939 [kat. 
wystawy monograficznej] red. Stanisław Duszak, 
Maryla Kowalska, Lublin 1981 r., il. 10.

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymajca: 320 000 – 350 000 zł

12

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



Zdawana uroiłem sobie świat własny – na uboczu – zarówno w malarstwie, jak w zjawiskach z pozoru bagatelnych, lecz dla mnie – w sam raz interesujących. 
Apoloniusz Kedzierski o swjem malarstwie, w: Sztuki Piękne, rocznik VIII, 1932, s. 7

Kędzierskiego możnaby nazwać malarzem rodzajowym, gdyż najczęściej za temat służą mu sceny powszednie z bytu codziennego, zaczerpnięte z życia 
zwłaszcza ludu, który podpatruje wszakże nie tyle może ze stron charakterystyczno-obyczajowych, ale raczej malowniczych. I rodzajowość też jego nie opiera 
się na suchem przedstawieniu anegdoty, na nowelistycznem zestawianiu postaci i przedmiotów w pewnych określonych stosunkach wzajemnej łączności, przez 
które opowiada się takie, a nie inne zdarzenie, ale wypada z ujęcia tej łączności, jakie zjawisko przedstawia z konieczności w bezpośredniej wizyi wzrokowej. 
Człowiek, czy zwierzę występują tu nie jako aktorzy, grający główne role na tle pejzażu, traktowanego jako dekoracye, a akcesoria teatralne, potrzebne do 
dobrego urządzenia sceny. Lecz wszystko to jest równoznaczne i równoważne, jako całość ogólnego wrażenia barwnego. Człowiek jest tu tylko mniej lub 
bardziej kolorową plamą w zgodnym zespole tonów, składa się z mniej lub bardziej intensywnych wartości świetlnych, zalewających w danej chwili cała objętą 
wzrokiem przestrzeń. Ale plama ta czy kompleks plam najróżniejszych ma swoją treść wewnętrzną, swoje życie indywidualne, jest cząstką duszy wszechświata. 

T. Jaroszyński, Apoloniusz Kędzierski, Sylwetka Artysty, w: Tygodnik Ilustrowany, 1907, nr 30, s. 605 
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10
Stanisław Tomkiewicz-Woyneko
(1859–1896)

Jawnogrzesznica z Monachium, 1886 r.

olej, płótno, 158 × 188 cm,  
sygn. l.d.: St. Tomkiewicz/M. 1886

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymajca: 150 000 – 180 000 zł

Urodzony na Litwie polski malarz, kształcił się na Uniwersytecie Lwowskim, później studiował w krakowskiej 
SSP oraz w Akademii Monachijskiej u Aleksandra Wagnera. Działał aktywnie w środowisku akademickim, 
z jego inicjatywy powstało stowarzyszenie „Zgoda”, którego celem była integracja kształcących się 
w Monachium Polaków. Około 1876 zamieszkał na stałe w Krakowie, gdzie w latach 1880-89 brał 
udział w wystawach. W roku 1887 ukazał się pod jego redakcją „Dokładny przegląd krytyczny pierwszej 
Wystawy Sztuki Polskiej”, do którego wstęp napisał Wojciech Gerson. Najchętniej podejmował tematykę 
rodzajową, osadzoną w polskich realiach. 
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Wspomniany mały mająteczek to dworek Gibkówka, znajdujący się w podkrakowskiej wsi Swoszowice, gdzie miała miejsce pracownia malarska artysty. To 
tam Wodzinowski, zafascynowany podkrakowskim folklorem, zapraszał miejscowych chłopów, aby malować ich w strojach ludowych. W tym właśnie okresie 
Wodzinowski stworzył swoje najważniejsze prace, głównie w dużych formatach, które potem trafiły do galerii Milewskiego na wyspie Santa Catarina, a były 
to: „Pogrzeb na wsi”, „Odpoczynek żniwiarzy”, „Wesele idzie”, „Opuszczona”, „Sprzedaż lasu” czy prezentowana w katalogu „Baba ciągnąca pijanego męża”.

(Beata Pranke, „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka,  
Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego”, Warszawa 2003, s. 26.)

Wincenty Wodzinowski z synem w pracowni w Swoszowicach, fotografia ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie

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

11
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 1940 Kraków)

Baba ciągnąca pijanego męża

olej, płótno dublowane, 91 × 140 cm, 
sygn. p. d.: W. WODZINOWSKI/GIBKÓWKA na 
krośnie fragment nalepki z zatartym napisem 
ołówkiem

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymajca: 125 000 – 145 000 zł
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12
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Na gromniczną

olej, tektura, 27 × 34 cm, 
sygn. l.d.: T.axentowicz

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

W latach 1878–1882 uczęszczał do monachijskiej ASP, gdzie pobierał nauki u Gabriela Hackla, 
Alexandra Waguera i Gyuli Benczura. W 1882 r. wyjechał do Wenecji oraz do Paryża, gdzie uczył się 
w E.A. Carolusa–Durana. W Paryżu był do 1895 r., zajmował się tam ilustrowaniem i kopiowaniem dziel 
dawnych mistrzów. Od 1895 do 1934 r. był profesorem w SSP W Krakowie, na to stanowisko powołał 
go Julian Fałat. Był też współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiele podróżował 
był m.in. w Londynie, Włoszech, Stanach Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa dla kobiet. 
Otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts za portret Wiktora Osławskiego (1890 r.) Malował 
przede wszystkim olejem, ale od 1890 r. zaczął używać pasteli. W jego twórczości można zauważyć 
wpływ secesji oraz symbolizmu. Był współtwórcą Panoramy Racławickiej.
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13
Adolf Stademann
(1824 Monachium – 1895 tamże)

O zachodzie słońca

olej, płótno; 69 × 108 cm,  
sygn. l.d.: A. Stademann

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymajca: 35 000 – 40 000 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły monachijskiej II połowy XIX wieku. Studiował 
w akademii monachijskiej w pracowniach pejzażystów C. A. Lebschéego i M. Lotzego. Nawiązując do 
twórczości E. Schleicha malował początkowo nastrojowe nokturny. Z czasem, inspirowany malarstwem 
siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich, zaczął specjalizować się w zimowych pejzażach ze 
sztafażem. Obrazy artysty znajdują się w Pinakotece Monachijskiej, w muzeach w Baden-Baden, 
Frankfurcie, Freiburgu, Linz, Lubece, a także w Londynie i Nowym Jorku.
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14
Malarz nieokreślony, Szkoła niemiecka
(k. XVIII w.)

Szczęście rodzinne, k. XVIII w.

olej, deska, 29 × 34 cm, niesygnowany

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna

Wystawiany:
Muzeum Narodowe w Warszawie  
(wieloletni depozyt)

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymajca: 5 500 – 6 500 zł
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15
Andreas Stech
(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)  
z kręgu lub przypisywany (j.w.)

Portret mężczyzny

olej, płótno dublowane, 80 × 68 cm, 
niesygnowany

Pochodzenie: 
Kolekcja prywatna, Polska
Kolekcja prywatna, Europa

Wystawiany:
Muzeum Narodowe w Gdańsku  
(wieloletni depozyt)

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

Andreas Stech pochodził ze Słupska, ale większość swojego życia spędził w Gdańsku. Był prawdopodobnie 
najbardziej oryginalnym i płodnym malarzem działającym w Gdańsku w drugiej połowie XVII w.  
Przeszło czterdzieści lat przebywał wśród luterańskich patrycjuszy i katolickiego duchowieństwa, stąd 
większość obrazów, które namalował przedstawiała portrety bogatych mieszkańców miasta, sceny 
religijne i historyczne, a także martwe natury. Uchodził za świetnego rysownika, może trochę gorszego 
kolorystę, korzystającego z wzorów malarstwa niderlandzkiego, głównie zaś z twórczości Rubensa, rzadziej 
Rembrandta. Wpływ malarstwa flamandzkiego na twórczość Stecha widoczny jest szczególnie w jego 
malowidłach z głównego ołtarza w Oliwie. Tym niemniej, najcenniejszą część dorobku artysty stanowią 
portrety. W tej dziedzinie potrafił być najbardziej samodzielny, choć nie można wykluczyć pewnych inspiracji 
twórczością van Dycka i jego obrazami przedstawiającymi pełnych elegancji i wykwintności modeli. Stech 
podobnie jak van Dyck potrafił dodawać swoim modelom szlachetności i urody, zaspakajając tym samym 
gusta zamożnych patrycjuszy. Obok znakomitych umiejętności warsztatowych, dzięki którym wydobywał 
realistyczne fizjonomie portretowanych, gdański artysta posiadał również zdolność do intuicyjnego 
pochwytywania psychicznych cech malowanych postaci.
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16
Wilhelm Kotarbiński
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Kobiety na tarasie

akwarela, papier, 47 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. l. d.: W. Kotarbińsky/Roma

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymajca: 65 000 – 75 000 zł

Był stryjecznym bratem Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1867–1871 był uczniem Rafała Hadziewicza 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium TZSP w 1872 roku wyjechał do Rzymu, 
gdzie rozpoczął studia w Akademii Św. Łukasza. W Wiecznym Mieście przebywał do 1888 roku. W tym też 
czasie artysta stopniowo pozyskiwał kupców na swoje obrazy. Po powrocie do kraju osiadł w białoruskim 
majątku Kalsk, gdzie miał swoją pracownię. Druga pracownia artysty mieściła się w Kijowie w hotelu 
Praga. Był współzałożycielem oraz członkiem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Obrazy Kotarbińskiego 
utrzymane  są w duchu akademickim, przede wszystkim przedstawiają sceny religijne oraz antyczne. 
W późniejszej fazie swojej twórczości Kotarbiński zwrócił się ku scenom symbolicznym z elementami 
fantastycznymi. Artysta swoje kompozycje budował przemyślaną paletą barw; pracował głównie w technice 
oleju, czasem akwareli. Jego prace często porównywano z dziełami Henryka Siemiradzkiego. Poza 
malarstwem sztalugowym, artysta był autorem fresków do Cerkwii w Kijowie, a także malowideł ściennych 
i plafonów w prywatnych domach w Petersburgu i Moskwie. Obrazy Kotarbińskiego pojawiały się na 
wystawach w TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, Poznaniu, Kijowie, Lwowie, Berlinie, Petersburgu.
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17
Piotr Le Brun 
(1802–1879)  
przypisywany

Dziecko z ptaszkiem

olej, płótno, 70 × 58 cm, owal,  
światło ramy 64,7 cm

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

Malarz, litograf, pochodził z osiadłej w Polsce rodziny francuskiej. Studiował prawo na warszawskim 
Uniwersytecie, a następnie wyjechał na studia malarskie do Rzymu i Paryża, gdzie był uczniem A.J. Grosa. 
W 1835 r. powrócił do Warszawy. Swoje obrazy wystawiał na warszawskich wystawach już od 1819 r. We 
wcześniejszym okresie malował głównie portrety i kopie powszechnie znanych obrazów, m.in. Rembrandta, 
Rafaela i Rubensa. Z czasem zajął się przede wszystkim malarstwem religijnym, tworząc obrazy do 
kościołów Warszawy, Częstochowy, Gdowa, Kamionnej, Grzymiszewa, Stopnicy.
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18
Wartan (Vartan) Mahokian
(1869 Trabzon – 1937 Nicea)

Pejzaż, 1896 r.

olej, płótno, 60 × 83 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wartan Mahokian 1896

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymajca: 8 000 – 10 000 zł

Ormiański malarz urodzony w Imperium Osmańskim, wykształcony w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(1891–1894). Podczas swojego pobytu na Krymie zapoznał się z Iwanem Ajwazowskim i odtąd malował 
liczne sceny morskie. W 1904 r. Mahokian został przyjęty do Berlińskiego Stowarzyszenia Artystów. 
Wyjechał do Egiptu, gdzie wystawił ponad 150 dzieł sztuki w Aleksandrii i Kairze. Po krótkim pobycie 
w Danii Makhokhian udał się do Włoch, osiadł na Capri. Wrócił do Niemiec w 1907 roku i brał udział 
w wielu wystawach w Berlinie, Düsseldorfie i Monachium. W 1914 r. Mahokian przeniósł się do Nicei 
we Francji, gdzie pozostał przez resztę życia. Wystawiał w Salonie Paryskim w roku 1921, 1922 i 1927. 
W 1931 r. W Palais de la Méditerranée w Nicei odbyła się indywidualna wystawa, na której znalazło się 
65 jego prac. Prezentował swoje prace również w Monte Carlo w 1932 r.
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19
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż, 1917 r.

olej, tektura, 56 × 76 cm,  
sygn. i dat. l.d.:  
M. Wywiórski 1917 r.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymajca: 40 000 – 50 000 zł

W latach 1883-1887 studiował w ASP w Monachium u K. Rauppa i W. Gysisa oraz w pracowniach 
J. Brandta, A. Wierusza-Kowalskiego. Mieszkał początkowo w Monachium, potem w Berlinie. Od 1904 roku 
działał aktywnie w Poznaniu, gdzie był członkiem TPSP i Stowarzyszenia Artystów. Poza Poznaniem 
wystawiał w Krakowie, Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie. Wielkim 
wyróżnieniem dla niego była współpraca z J. Fałatem, W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim 
przy realizacji Berezyny (malował w niej śnieg); z J. Styką – przy malowaniu Bema w Siedmiogrodzie; 
z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim – przy komponowaniu Napoleona pod Piramidami. 
Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.  Dominującym tematem w twórczości artysty 
był realistycznie traktowany pejzaż a także sceny z polowań. Do epizodów polowań, odbywających się 
najczęściej w zimowej scenerii, czerpał kompozycyjne wzory i formalne inspiracje z obrazów J. Fałata.
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20
Jacob van Loo
(1614 Brugia – 1670 Paryż)

Portret rajcy miejskiego z Amsterdamu, 
1653 r.

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

Ekspertyza:
Adam Konopacki 16.03.2007

Pochodzenie:
Depozyt Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk 
w Dworze Artusa (29.06.2005–13.03.2017)

cena wywoławcza: 380 000 zł
estymajca: 400 000 – 600 000 zł

Obraz odznacza się wysoką klasą artystyczną, celnym wyrazem osobowości portretowanego, silną 
ekspresją wizerunku młodego, pełnego energii, inteligentnego mężczyzny. Oprócz godnej uwagi wartości 
malarskiej wizerunku, celnego realistycznego ujęcia jego sylwetki i podobizny fascynujące staje się 
nadanie wyższego, symbolicznego wymiaru portretowi. Oto przedstawiony mężczyzna jawi się już nie 
jako konkretna osoba, żyjąca w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym, ale także staje się 
uosobieniem tych wszystkich cnót patrycjatu czasów nowożytnych, które w konsekwencji swego istnienia 
przyczyniły się do rozkwitu miast europejskich od Londynu, Amsterdamu, Hamburga, Sztokholmu, po 
Gdańsk, Królewiec. Wydaje się, że właśnie ta symboliczna wymowa opiniowanego portretu stanowi jego 
największą i ponadczasową wartość.

Fragment z ekspertyzy Adama Konopackiego

Jacob van Loo był przede wszystkim twórcą portretów i alegorii. Malarstwa uczył się u ojca Jean’a van 
Loo. Wiadomo, że w roku 1635 pracował dla kolekcjonera Jeana Maertena Cretzera. W 1942 roku 
zamieszkał w Amsterdamie. W 1652 roku ożenił się z córką malarza Martinusa Lengele. W 1662 
wyjechał do Paryża, gdzie zyskał sławę jako znakomity portrecista. 

Portret młodego mężczyzny, ujętego w niepełnej postaci, do połowy ud, zwróconego na wprost widza. 
Twarz ukazana en trois quarts. Postać modela jest dostojna i bardzo wytworna. Portretowany ubrany 
w czarne spodnie i kaftan z rzędem guzików, obszywany ozdobnie aksamitną, czarną, połyskliwą wstążką. 
Nieco melancholijny wyraz twarzy zdradza człowieka wrażliwego, ale jednocześnie dumnego i pewnego 
siebie. Wizerunek jest potwierdzeniem znakomitych umiejętności autora obrazu – świetnego portrecisty 
i malarza, który nie tylko doskonale przedstawił fizjonomię modela, ale również jego osobowość.
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Flamandzki malarz scen myśliwskich, polowań oraz scen bitewnych. W latach 1620–1621 uczył się 
malarstwa w szkole u Mistrza Lucasa. Był członkiem Volieren Gesellschaft w Antwerpii. Po mianowaniu 
go nadwornym malarzem przez księcia Alberta, przeprowadził się do Brukseli, gdzie otrzymał dyplomy 
mistrzowskie i tytuł obywatela – mieszczanina. Był mistrzem dla malarza Adama Fransa van der Meulen. 
Prace Snayersa z okresu młodzieńczego nie były tak znane i cenione, jak te z późniejszego okresu. 
Największy sukces przyniosły mu sceny z polowań, wielkie panoramy bitewne, pałace władców w Wiedniu 
i Madrycie. Jego malarstwo było poszukiwane w całej Europie, a jego płótna zdobią dziesiątki najlepszych 
muzeów europejskich i azjatyckich.

21
Peeter Snayers
(1592 Antwerpia – 1666 Bruksela) 
przypisywany

Spotkanie na leśnej drodze

olej, deska, 98,5 × 71 cm  
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymajca: 120 000 – 130 000 zł
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22
Adolf Stademann
(1824 Monachium – 1895 tamże)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 41 × 65 cm,  
sygn. l.d.: A.Stademan

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymajca: 35 000 – 40 000 zł

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły monachijskiej II połowy XIX wieku. Studiował 
w akademii monachijskiej w pracowniach pejzażystów C. A. Lebschéego i M. Lotzego. Nawiązując do 
twórczości E. Schleicha malował początkowo nastrojowe nokturny. Z czasem, inspirowany malarstwem 
siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich, zaczął specjalizować się w zimowych pejzażach ze 
sztafażem. Obrazy artysty znajdują się w Pinakotece Monachijskiej, w muzeach w Baden-Baden, 
Frankfurcie, Freiburgu, Linz, Lubece, a także w Londynie i Nowym Jorku.
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23
Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Krajobraz przed burzą, 1913 r.

olej, płótno, 101 × 120 cm,  
sygn. i dat. p.d.: D.Thomassin./München 1913

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymajca: 35 000 – 40 000 zł

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Początkowo, 
w latach 1877–1881, kształcił się w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium, gdzie był uczniem 
G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo w monachijskiej akademii pod kierunkiem 
W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym, będąc jednocześnie w bliskim kontakcie 
z kolonią artystów w Dachau. Należy do najbardziej znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu 
wieków. Malował głównie w technice olejnej – nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, 
sceny z życia rybaków i epizody z polowań. Jego prace znajdują się w najlepszych kolekcjach malarstwa 
m. in. w Nowej Pinakotece w Monachium.
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24
Malarz nieokreślony – w typie  
malarstwa holenderskiego
(II poł. XVIII)

Pejzaż romantyczny

olej, płótno dublowane, 220 × 120 cm

Według przekazu ustnego dzieło należało do
zbiorów Pałacu w Żarach

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymajca: 40 000 – 50 000 zł
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25
Malarz nieokreślony – w typie  
malarstwa holenderskiego
(II poł. XVIII)

Pejzaż romantyczny

olej, płótno dublowane, 160 × 185 cm

Według przekazu ustnego dzieło należało do 
zbiorów Pałacu w Żarach

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymajca: 40 000 – 50 000 zł
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26
Cornelis Saftleven
(1607–1681)

Scena rodzajowa z bydłem

olej, deska, 41 × 55 cm,  
sygn. śr. i dat. (nieczytelnie) d.: Saftleven 16..

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymajca: 50 000 – 65 000 zł

Holenderski malarz, rysownik i akwaforcista okresu baroku. Był synem malarza Hermana Saftlevena 
(1580–1627). Jego dwaj bracia: Abraham Saftleven (ur. 1613) i Herman Saftleven II (1609–1685) 
również byli malarzami. Ok. 1632 r. wyjechał do Antwerpii, ok. 1634 r. osiedlił się w Utrechcie, ok. 1638 r. 
powrócił na stałe do Rotterdamu, gdzie w 1667 r. został dziekanem gildii malarzy. Malował wiejskie 
sceny rodzajowe, krajobrazy z pasącym się bydłem oraz dzieła biblijne i mitologiczne. Pozostawał pod 
wpływem Adriaena Brouwera i Davida Teniersa.
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27
Anton Doll
(1826 Monachium – 1887 tamże)

Postój przed karczmą

olej, płótno, 58,5 × 88 cm,  
sygn. l.d.: ADOLL. München

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

Doll urodził się jako syn nauczyciela w Monachium. Jego szczególny talent do rysowania zauważył 
w gimnazjum nauczyciel od malarstwa F. D. Leitung. Po otrzymaniu dyplomu szkoły średniej w 1846 r. 
rozpoczął studia prawnicze, ale trwały one tylko jeden semestr. Doll bowiem widział siebie raczej w roli 
artysty. W 1852 r. został członkiem Kunstverein München (Monachijskiego Stowarzyszenia Sztuki), co 
stworzyło artyście szansę wystawiania swoich dzieł (zwłaszcza w latach 1854–1886 w Monachium, 
Dreźnie i Wiedniu). Będąc pod wyraźnym wpływem H. Bürkela i M. Nehera, a także A. Stademana, 
malował początkowo akwarele oraz obrazy olejne z rozmaitymi widokami starego Monachium, nierzadko 
zimową, wieczorową porą. Jego prace zaczęły wkrótce przyciągać kolekcjonerów. Podczas podróży przez 
Bawarię i Szwajcarię stworzył sporą liczbę akwareli, rysunków i litografii przedstawiających widoki 
miasteczek oraz wiejskich pejzaży. Do ulubionych motywów Antona Dolla należały historyczne sceny 
architektoniczne, ukazane w wieczornej aurze oraz pejzaże przedstawiające zmianę pór roku. W roku 
śmierci artysty, tj. w 1887, wystawa jego została zorganizowana przez Kunstverein München.
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28
Adam Malinowski
(1823 Lublin – 1892 Warszawa)

Pejzaż, 1890 r.

olej, płótno dublowane, 84 × 126 cm, 
sygn. i dat. p. d.: Adam Malinowski 1890, 
na odwrocie na krośnie pieczęć lakowa 
z dwugłowym orłem austriackim, literami H.Z.A. 
oraz L S i napisem KRAKAU.

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymajca: 45 000 – 55 000 zł

Malarz, dekorator teatralny. Naukę rozpoczął w Lublinie, a od roku 1851 pracował w Warszawie 
w dekoratorni Teatrów Rządowych pod kierunkiem A. Sacchettiego i J. H. Głowackiego. Od roku 1864 
pracował w Wiedniu w charakterze dekoratora teatrów cesarskich. W roku 1873 objął stanowisko 
naczelnego dekoratora Warszawskich Teatrów Rządowych: Wielkiego, Rozmaitości i Letniego. Artysta 
uprawiał także malarstwo sztalugowe, za temat obierając przeważnie wiejski i leśny pejzaż, rzadziej 
sceny rodzajowe i portrety. Obrazy jego znamionuje dbałość o rysunek i szczegół. Brał udział w wielu 
wystawach, m.in. w Salonie Krywulta i w krakowskim TPSP, a przede wszystkim w warszawskiej Zachęcie.
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29
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan z jeńcami – epizod z Powstania 
Listopadowego, 1911 r.

olej, tektura, 46 × 54 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wojciech Kossak/1911

cena wywoławcza: 35 000 zł
estymajca: 45 000 – 55 000 zł

Syn i uczeń Juliusza Kossaka; kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława 
Łuszczkiewicza, w akademii monachijskiej u Aleksandra Wagnera, pozostając tam również w bliskich 
kontaktach z Józefem Brandtem i polską kolonią artystyczną. W Paryżu kształcił się w École  des 
Beaux- Arts u Léona Bonnata i Aleksandra Cabanela. W latach 1895–1902 przebywał głównie w Berlinie, 
pracując dla cesarza Wilhelma II. Wiele podróżował, m.in. do Hiszpanii i Egiptu, gdzie wykonywał 
szkice do zamierzonych panoram. Malował też dla dworu Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. W latach I wojny światowej pełnił służbę 
wojskową. Tematykę swoich dzieł czerpał najczęściej z historii polskich walk narodowowyzwoleńczych, 
na prezentowanym obrazie przedstawił jeden ze swoich ulubionych tematów – epizod z Powstania 
Listopadowego – Ułan prowadzący jeńców. Był współautorem panoram: „Racławice” (1893–1894), 
„Berezyna” (1895-1896), „Bitwa pod piramidami” (1901) oraz szkiców do niezrealizowanej „Samosierry” 
(1900). Niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. 
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W l. 1844–49 uczęszczał do warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych pod kierunkiem m.in. Chrystiana 
Breslauera, Aleksandra Kolulara oraz Jana Feliksa Piwowarskiego, który to wpłynął na styl Kostrzewskiego 
w młodości. Podczas nauki przyjaźnił się m.in. z Wojciechem Gersonem czy Józefem Brodowskim, 
z którymi długo utrzymywał kontakt, także po ukończeniu studiów, razem malując i poszukując twórczych 
inspiracji. Artysta w l. 1850–60 wykonał ok. 200 akwarel i rysunków ze scenami rodzajowymi Warszawy. 
W tym czasie zaczął malował w stylu starych mistrzów holenderskich, do czego przyczyniła się podróż 
w 1856 r. na zachód Europy, gdzie zwiedził m.in. Drezno, Berlin, Wiedeń i Paryż. Pracował jako 
nauczyciel rysunku, także w Szkole Rysunku i Malarstwa Marii Łubieńskiej. Publikował satyryczne 
rysunki w wielu czasopismach, np. w „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach” oraz tworzył 
ilustracje do utworów literackich. Wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP, TZPR, Salonie Aleksandra 
Krywulta, Salonie Artystycznym itp. Kostrzewski często ukazywał życie warszawskiego ludu zmagającego 
się z biedą i niesprawiedliwością społeczną. Nierzadko w twórczości krytykował przywary i zacofanie 
społeczeństwa. Był też doskonałym pejzażystą, z wyczuciem światła, koloru oraz świetną kompozycją.

Kostrzewski miał od wczesnej młodości wyraźne zamiłowanie do krajobrazu. 
(…) lubił lasy i piękne drzewa. Zachwycając się topolami w Tarchominie, będzie 
się dziwił, „dlaczego u nas przy tylu rozmaitych kierunkach w malarstwie tak 
mało jest pejzażystów? Przecież nasze sosny, wierzby, topole, dęby i tyle innych 
drzew stanowią tak cudowne wzory”. Odpowiadał mu szczególnie równinny 
krajobraz Mazowsza. (…) znajdą w nim swego odtwórcę głównie mazowieckie 
laski i piaski, ożywione tak wiernie podpatrzonymi i umiejętnie odtworzonymi 
postaciami mieszkańców tamtejszych wsi. 

I. Jakimowicz, Franciszek Kostrzewski, Warszawa 1952, s. 32

30
Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Połów ryb, 1864 r.

olej, płótno dublowane, 75 × 97 cm, 
sygn. i dat. u dołu (na beczce): F.K/1864

Pochodzenie:
Kolekcja Art-B

Wystawiany:
Franciszek Kostrzewski (1826–1911), wystawa 
w Muzeum Historycznym, Warszawa 1962

Opisywany: 
Franciszek Kostrzewski. Katalog prac,
Muzeum Historyczne Warszawy, 
Warszawa 1963, s. 42, nr 24 

cena wywoławcza: 96 000 zł
estymajca: 120 000 – 150 000 zł
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31
Stanisław Lentz
(1861 Warszawa – 1920 tamże)

Scena w gospodzie

olej, płótno, 64 × 88 cm, sygn. p.d.: St. Lentz

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymajca: 140 000 – 160 000 zł

Malarz i rysownik, zajmowało go głównie malarstwo rodzajowe i portretowe, pozostałe gatunki malarskie 
podejmował niezwykle rzadko. Przez dziesięć lat zdobywał dogłębne wykształcenie w różnych instytucjach 
w kraju i za granicą: w latach 1877–79 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie przez rok 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona, okres 1880–1884 upłynął mu w monachijskiej 
akademii, ostatecznie edukację zakończył zaś w 1887 r. w paryskiej Académie Julian. Po powrocie do 
kraju związał się jako ilustrator z „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Kłosami” oraz „Kurierem Codziennym”. 
W tym okresie powstawały satyryczne kompozycje i karykatury, w tym cykl wizerunków profesorów 
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. W technice olejnej interesowały go tematy zaczerpnięte z życia 
mieszczaństwa i proletariatu, utrzymane przeważnie w ciemnej, monochromatycznej palecie barwnej 
z przewagą brązów, czerni i ciemnej zieleni, rozjaśnionej jedynie w partiach ciała i niektórych elementów 
ubioru. Ulubionym gatunkiem malarskim Lentza pozostawał jednak portret zdominowany przez wizerunki 
męskie, kobiety przedstawiał zdecydowanie rzadziej. W portrecie ujawniał się jako dobry obserwator 
psychologii swoich modeli.
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32
Nierozpoznany Malarz
(XVIII/XIX w.)
wg Gerrita van Honthorsta (1592 Utrecht – 
1656 tamże) (pseud. Gherardo della Notte)

Zaloty

olej, płótno dublowane, 123,5 × 100,5 cm, 
sygn. p.g.: GvH.

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymajca: 50 000 – 60 000 zł

Gerrit (Gerard) van Honthorst (1592 Utrecht – 1656 tamże)
Holenderski malarz epoki baroku, uczeń Abrahama Bloemaerta. W 1616 r. wyjechał do Włoch, gdzie 
studiował płótna Caravaggia. Po powrocie do Utrechtu w 1620 r., założył szkołę malarską i wraz 
z Hendrickiem ter Brugghen był zaliczany do grupy artystów, tzw. caravaggionistów utrechtckich. W swoich 
pracach z upodobaniem stosował efekty światłocieniowe, chętnie malował nokturny, co dało genezę jego 
przydomkowi: Gherardo della Notte. W jego twórczości znaleźć można przykłady malarstwa religijnego, 
mitologicznego i portretu. W latach 1637–1652 pełnił funkcję nadwornego artysty książąt Orańskich 
w Hadze. 
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33
Jacob van Ruisdael
(1628 Haarlem – 1682 Amsterdam)
przypisywany

Młyn wodny

olej, płótno, 79 × 98 cm

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymajca: 40 000 – 50 000 zł

Holenderski malarz, rysownik i grafik. Uznawany za jednego z najwybitniejszych pejzażystów holenderskich. 
Malował przeważnie lasy, wodospady, rzadziej widoki morskie, równiny, krajobrazy zimowe lub widoki 
miast. Cechą charakterystyczną dla tego malarza jest dominacja drzew w ujęciu dramatycznym. Był 
malarzem o wyraźnych tendencjach moralizatorskich.
Prace Ruisdaela znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzeach na całym świecie, m.in. w National 
Gallery w Londynie, Rijksmuseum w Amsterdamie, Ermitażu w Petersburgu.
Pejzaże Ruisdaela miały ogromny wpływ na ewolucję gatunku na całym świecie, od angielskiego malarstwa 
romantycznego, poprzez Barbizończyków, aż po Hudson River Scholl w USA oraz rzecz jasna na pokolenia 
holenderskich pejzażystów.
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34
Nierozpoznany Malarz
(XVIII/XIX w.)
wg Gerrita van Honthorsta (1592 Utrecht – 
1656 tamże) (pseud. Gherardo della Notte)

Scena w tawernie, XVIII w.

olej, płótno naklejone na tekturę, 71 × 106 cm

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymajca: 55 000 – 65 000 zł

Gerrit (Gerard) van Honthorst (1592 Utrecht – 1656 tamże)
Holenderski malarz epoki baroku, uczeń Abrahama Bloemaerta. W 1616 r. wyjechał do Włoch, gdzie 
studiował płótna Caravaggia. Po powrocie do Utrechtu w 1620 r., założył szkołę malarską i wraz 
z Hendrickiem ter Brugghen był zaliczany do grupy artystów, tzw. caravaggionistów utrechtckich. W swoich 
pracach z upodobaniem stosował efekty światłocieniowe, chętnie malował nokturny, co dało genezę jego 
przydomkowi: Gherardo della Notte. W jego twórczości znaleźć można przykłady malarstwa religijnego, 
mitologicznego i portretu. W latach 1637–1652 pełnił funkcję nadwornego artysty książąt Orańskich 
w Hadze.
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35
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, tektura, 69 × 48 cm,  
sygn. śr. d.: T.axentowicz

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymajca: 50 000 – 65 000 zł

W latach 1878–1882 uczęszczał do monachijskiej ASP, gdzie pobierał nauki u Gabriela Hackla, 
Alexandra Waguera i Gyuli Benczura. W 1882 r. wyjechał do Wenecji oraz do Paryża, gdzie uczył się 
w E.A. Carolusa–Durana. W Paryżu był do 1895 r., zajmował się tam ilustrowaniem i kopiowaniem dziel 
dawnych mistrzów. Od 1895-1934r. był profesorem w SSP W Krakowie, na to stanowisko powołał go 
Julian Fałat. Był też współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Wiele podróżował był 
m.in. w Londynie, Włoszech, Stanach Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa dla kobiet. 
Otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts za portret Wiktora Osławskiego (1890 r.) Malował 
przede wszystkim olejem, ale od 1890r. zaczął używać pasteli. W jego twórczości można zauważyć 
wpływ secesji oraz symbolizmu. Był współtwórcą Panoramy Racławickiej.

Alegorie młodości i starości Teodor Axentowicz malował kilkakrotnie na późniejszym etapie swojej 
twórczości. W przedstawieniach o tej tematyce artysta zestawiał najczęściej postać młodej, zamyślonej 
kobiety z siwowłosym starcem, w tym przypadku dodał jeszcze pożółkły liść, który dodatkowo potęguje 
nastrój związany z upływem czasu, przemijaniem i starością. Dzieło wykonane zostało w charakterystycznym 
stylu Axentowicza, którego znakiem rozpoznawczym są malowane zamaszyście i szkicowo odcieleśnione 
postacie-alegorie, w tym przypadku, jesienna aura, dodatkowo skłania do refleksji nad przemijaniem.
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36
Heinz Fuchs
1886 Berlin – 1961 tamże)

Pejzaż kubistyczny

olej, płótno, 68 × 86 cm, sygn. p.d.: Fuchs

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymajca: 40 000 – 50 000 zł

Heinz Fuchs (ur. 9.kwietnia 1886 w Berlinie-Charlottenburg; zm. 5.marca 1861 w Berlinie-Wilmersdorf) 
był niemieckim ekspresjonistycznym malarzem i grafikiem.
W 1905 roku rozpoczął naukę w Królewskiej Szkole Sztuk w Berlinie, którą kontynuował od 1908 r. 
w szkole malarstwa Lovisa Corintha. W roku 1910 przeniósł się do Szkoły Wyższej Sztuk Pięknych 
w Weimarze. Jako Meisterschuler Fritza Meckensena prowadził tam przez jakiś czas pracownię malarską. 
Zanim w roku 1913 powrócił do rodzinnego Berlina podjął podróż studyjną przez Europę. Istotny wpływ na 
jego późniejsze prace miały pobyty na południu Francji, północnych Włoszech i na zachodnim wybrzeżu 
Półwyspu Bałkańskiego. Zanim w roku 1915 został powołany do służby wojskowej zdołał jeszcze podczas 
majowej wystawy malarstwa i grafiki w Berlinie pokazać swoje wczesne prace.
Bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej przyłączył się do tak zwanej Novembergruppe, którą opuścił 
dopiero w roku 1931. W okresie, kiedy życie artystyczne znajdowało się pod wpływem władz narodowo-
socjalistycznych, znalazł zatrudnienie jako nauczyciel sztuki w Reimann-Schule, funkcjonującej wówczas 
pod nazwą Kunst und Werk-Privatschule für Gestaltung.
Po drugiej wojnie światowej objął w roku 1947 profesurę w Hochschule für Bildende Künste w Berlinie-
Charlottenburg w dziale pedagogiki sztuki.
Heinz Fuchs poświęcił się przede wszystkim malarstwu pejzażowemu. Wczesne dzieła przypominają 
Cézanne’a, później używał dodatkowo elementów surrealistycznych. 
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37
Karol Kowalski Charlee
(1910–1968)

Pejzaż industrialny

olej, płótno, 76 × 61 cm, sygn. na odwrocie: 
CHARLEE (K.K.)/INDUSTRIAL CITE

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymajca: 14 000 – 18 000 zł

Urodzony 4 maja 1910 r. w Warszawie, jako syn Aleksandra i Marii (z domu Wasiewicz). W latach 
1931–1935 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawiał w Stuttgartcie, Chicago, 
Waszyngtonie i Buffalo. W 1963 r. otrzymał A.C.P.CC. Print Show Award Newark, a w 1955 r. pierwszą 
nagrodę Polish Arts Club w Chicago. W latach 1951–1953 był członkiem Art Institut w Chicago. Zmarł 
w 1968 r.
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Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej pejzaży (…). U artysty, 
wychowanego od młodych lat na plenerach, a także ceniącego sobie letnie wyjazdy do Bretanii, musiało 
nieuchronnie dojść do przełamania impasu związanego z kubistycznym rygorem narzuconym przez 
mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami [mowa o ówczesnym mecenasie artysty, Rosenbergu]. 
(…) W zetknięciu z pejzażem Południa artysta doszedł do bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że 
podczas prób malowania z natury utraciłem potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością próby 
odzyskania owej wrażliwości musiały mieć początek w pozbyciu się wszelkiej stylizacji, w której artysta 
narzuca własną wizję, czerpiąc z niej tylko to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena miała skupić 
się głównie na funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury i pokora malarska mogły 
pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. (…) Już pierwsze pejzaże z Cassis 
z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do klasycznej formuły przedstawieniowej.
 W kolejnych wyjazdach na południe Francji, w tym do Sanary, artysta rozwijał malarską sprawność 
pejzażysty. W pejzażach z Sanary z 1925 roku dominuje miękko kładziona plama, uzyskana subtelnymi 
i szybkimi pociągnięciami pędzla i laserunkami. Artysta usiłuje wydobyć jak najwięcej subtelności 
refleksów barwnych w bujnej roślinności oraz zróżnicowanym, pagórkowatym ukształtowaniu terenu.

Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden,  
red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53 i 63.

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

38
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Wzgórze Six-Fours w pobliżu Sanary, 
ok. 1925 r.

olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. p.d.: Hayden

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymajca: 60 000 – 70 000 zł
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39
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dulce et decorum est pro patria mori, 
1930 r.  / Jak słodko i zaszczytnie jest 
umierać za ojczyznę, 1930 r.

olej, płótno, 201,3 x 150 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Wlastimil Hofman/1930 
Rama współcześnie wykonana wg. wzoru 
oryginalnego.

Wystawiany:
Wystawa „Rok 1920 r.” – wystawa konkursowa 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie, 14 czerwiec – 27 sierpień 
1930 r.
wg. literatury musiał być  przechowywany 
w MN Warszawie wg. zdjęcia ze zbiorów.
 
Reprodukowany:
Elżbieta Wolniewicz-Mierzwińska, Wlastimil 
Hofman - twórczość do roku 1939. [w:]  
Dzieła czy kicze, pod red. E. Wolskiej i  
T.S. Jaroszewicza, Warszawa 1981 r.,  
ss. 388–528, rep. nr 35, str. 440

cena wywoławcza: 160 000 zł ●
estymajca: 180 000 – 240 000 zł

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

Obraz o wyjątkowej wymowie patriotycznej, mocno związany z historią 
II Rzeczypospolitej, unikatowy w twórczości Hofmana, namalowany dla 
Sejmu II Rzeczpospolitej w X rocznicę odzyskania niepodległości w 1930 r., 
na wystawę konkursową „Rok 1920” dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej. 
Artysta namalował 4 ujęcia tematu, które zostały rozproszone po wojnie i trafiły 
w ręce prywatne.
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40
Jan Ciągliński
(1858 Warszawa – 1913 Petersburg)

Pejzaż

olej, sklejka, 13 × 17,5 cm,  
sygn. p.d.: Jciągliński

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymajca: 9 000 – 11 000 zł

Polski malarz, działający w Rosji, prekursor rosyjskiego impresjonizmu. Rysunku uczył się w Warszawie 
u Wojciecha Gersona, później w Klasie Rysunkowej. W latach 1879–1885 studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Petersburgu. W 1894 r. krótko kontynuował naukę w Paryżu. Od ok. 1879 r. mieszkał w Sankt 
Petersburgu, gdzie po studiach został wykładowcą w Szkole Rysunkowej Towarzystwa Zachęty Sztuk, 
a następnie od 1902 r. w Wyższej Szkole Artystycznej przy Akademii Sztuk Pięknych. W 1906 r. otrzymał 
tytuł akademika, a w 1911 został mianowany członkiem rzeczywistym i pełnoprawnym profesorem 
Akademii. Równocześnie prowadził własną, prywatną szkołę malarską, był współzałożycielem grupy 
artystycznej Świat Sztuki. W 1912 r. uhonorowano go tytułem radcy dworu. Ciągliński osiągnął znaczny 
sukces artystyczny w Rosji, pozostając mniej znany w Polsce. Malował pejzaże, często orientalne, obrazy 
symboliczne, kompozycje figuralne, dekoracje i portrety. Inspiracje czerpał z podróży po Europie, Afryce 
Północnej, Bliskim Wschodzie. Był cenionym kolorystą, dużą wagę przywiązywał do światła i koloru. 
Przez krytykę został uznany za pierwszego impresjonistę w Rosji. Ostatnią wolą artysty było podarowanie 
Polsce wszystkich jego prac i po roku 1922 tak rzeczywiście stało się z większością prac.
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Franz Skarbina
(1849 Berlin – 1910 tamże)

Na plaży

olej, płótno, 50,5 × 70,5 cm,  
sygn. p.d.: FS

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymajca: 18 000 – 20 000 zł

Niemiecki malarz-impresjonista, rysownik, grafik i ilustrator. Syn złotnika Mikołaja Skarbiny z Zagrzebia.
Studiował w latach 1865–1869 w Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. W latach 1869–1871 
był nauczycielem domowym córek niderlandzkiego hrabiego, generała Hendrika George de Perponcher 
Sedlnitzkiego. Następnie wyruszył w podróż artystyczną  do Drezna, Wiednia, Monachium, Norymbergi 
i Meranu, po roku 1877 odwiedził Holandię, Belgię i Francję. Zamieszkał w Paryżu, gdzie pod wpływem 
impresjonistów zaczął malować sceny życia wielkomiejskiego. Od roku 1883 uczestniczył w Salonie 
Paryskim. W roku 1888 został powołany na profesora zwyczajnego Akademii Berlińskiej, lecz wskutek 
nieporozumień z Antonem von Wernerem w roku 1893 odszedł z uczelni. W roku 1892 wraz z Maxem 
Liebermannem i Walterem Leistikowem założył „Grupę Jedenastu“, a w roku 1898 „Berlińską Secesję“. 
W roku 1903 został wybrany do Akademii, w roku 1904 do jej senatu. Znaczna część dzieł Skarbiny 
spłonęła w czasie II wojny światowej.
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Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Martwa natura – kwiat w doniczce 
i owoce

olej, płótno, 57 × 48,5 cm, sygn. p.d.: Eibisch

cena wywoławcza: 25 000 zł ●
estymajca: 35 000 – 55 000 zł

Reprezentant nurtu kolorystycznego w malarstwie lat 30. I sztuce powojennej. Studia artystyczne odbył 
w latach 1912–1920 w krakowskiej ASP pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 
roku 1922 przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. W 1929 r. uczestniczył 
w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte w Paryżu, a w 1933 r. w Międzynarodowej Wystawie 
Sztuki w Nowym Jorku. W roku 1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną, jako 
profesor ASP, a latach 1950–1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa 
(1946 r.) i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960 r.). 
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Akt kobiecy, ok. 1920 r.

olej, płótno, 90 × 62 cm,  
sygn. p.g.: H. Epstein oraz na odwrociu

Pochodzenie:
kolekcja prywatna, Polska

Literatura:
Artur Winiarski, Henri Epstein – Mistrzowie 
École de Paris, Warszawa 2015, s. 13

Wystawiany:
wystawa monograficzna, Villa la Fleur,
Konstancin Jeziorna, 18 września – 31 grudnia, 
2015

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

Polski malarz i grafik pochodzenia żydowskiego, czynny we Francji, należący do École de Paris. Rozpoczął 
naukę rysunku i malarstwa w łódzkiej szkole prowadzonej przez Jakuba Kacenbogena. W roku 1910 
rozpoczął studia w akademii Sztuk Pięknych w Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł w Paryżu, gdzie 
kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich 
Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail 
w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de 
Paris. Henryk Epstein malował martwe natury, akty, kompozycje figuralne i pejzaże. W 1944 r. zginął 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. 
Prezentowana praca jest jednym z niewielu aktów w twórczości Epsteina, pochodzi z ok. 1920 r. Akt 
malowany prostymi, szybkimi pociągnięciami pędzla. W lekko zgeometryzowanych formach można 
dostrzec znamiona fascynacji Epsteina malarstwem Cézanne’a oraz wpływy kubizmu. Na początku lat 20. 
XX wieku Epstein utrzymywał szczególnie bliską relację z Pinchusem Krémègnem, artystą białoruskiego 
pochodzenia. Obecność tej samej modelki na obrazach z lat 1918–20 wskazuje na to, że malowali 
w jednej pracowni. Można zatem przypuszczać, że prezentowany akt powstał w pracowni w La Ruche 
przy Passage de Dantzig. 
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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Collage – Sylwety, 2006 r.

assemblage, płyta, 105 × 74 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 2006/Szajna

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymajca: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale Sztuki w brazylijskim 
São Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów XX wieku. Uczestnik walki 
antyfaszystowskiej, aresztowany, był więźniem w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. 
Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie 
grafiki, a rok później również w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 
pracował jako pedagog na macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, 
gdzie między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: w latach 
1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, kierownikiem artystycznym 
i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył 
galerię z teatrem, awangardowe działania plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. 
Współpracował także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim 
Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię 
w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji 
(1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces odniósł jako twórca teatralny. 
Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany 
i honorowany w kraju i za granicą.
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45
Artur Nacht-Samborski
(1898 Kraków – 1974 Warszawa)

Portret kobiety

olej, tektura, 39,5 × 27 cm 
(w świetle passe-partout)
na odwrociu pieczątka: 'NACHT |SAMBORSKI' 
(w owalu) oraz opis 'Pieczątkę postawiła Aniela 
Nacht-Łempicka', na odwrociu pieczęć autorska: 
'NACHT SAMBORSKI', opisany: 'Pieczątkę 
postawiła Aniela Nacht'

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty
kolekcja prywatna, Polska

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

cena wywoławcza: 24 000 zł ●
estymajca: 38 000 – 50 000 zł

W latach 1918–21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa 
oraz Felicjana Kowarskiego. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu i Berlinie. W 1924 roku wraz 
z grupą polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1939 r. Na początku artysta w swoich 
pracach silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie 
na początku lat 20-tych. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej 
palecie barw. Artysta w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój 
oryginalny styl. Malował przeważnie powtarzające się motywy, takie jak akty, martwe natury. Artysta 
niechętnie brał udział w wystawach. Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty 
na Biennale Weneckim w 1959 r. W latach 1947–49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. Przez lata (1949–1969) związany był również z warszawskim ASP.
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Henryk Stażewski
(1894 Warszawa – 1988 tamże)

Kompozycja

akryl, płótno, 50 × 50 cm,  
sygn. p.d.: H. Stażewski

cena wywoławcza: 34 000 zł ●
estymajca: 38 000 – 45 000 zł

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

Nieskończona wielość i wielorakość kształtów widzianych bezustannie i niezauważonych – wielość 
różnych struktur materii itd., inspiruje artystę do szukania porządku w chaosie i uproszczenia przez 
sprowadzanie do kształtów geometrycznych.
(…)
Sztuka zawiera w sobie cechy magicznego działania. Z jednej strony narzuca widzowi, że to co widzialne 
należy dopełnić tym co niewidzialne. Poza tym nosimy w sobie imaginacyjne powiązania. Gdy znajdujemy 
się na ulicy, czy chodzimy po mieszkaniu, wszystko dookoła – to cofa się – ucieka – to występuje 
naprzód – schodzi na boki itp. Dla nas zwykły widok staje się niezwykłym. 

Henryk Stażewski, „Sztuka” 4/84
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Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Collage – Rozpoznanie, 1996 r.

collage, tektura, 100 × 72 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 96/Szajna,  
opisany l.d.: rozpoznanie

cena wywoławcza: 32 000 zł ●
estymajca: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale Sztuki w brazylijskim 
São Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu największych artystów XX wieku. Uczestnik walki 
antyfaszystowskiej, aresztowany, był więźniem w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. 
Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie 
grafiki, a rok później również w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 
pracował jako pedagog na macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, 
gdzie między innymi kierował studium scenografii. Jednocześnie był aktywny na innych polach: w latach 
1955–63 był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, kierownikiem artystycznym 
i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył 
galerię z teatrem, awangardowe działania plastyczne, wystawy i akcje artystyczne w jednym miejscu. 
Współpracował także ze Starym Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim 
Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 1971 stworzył autorski Teatr-Galerię 
w warszawskim Centrum Sztuki Studio. Szajna reprezentował Polskę między innymi na Biennale w Wenecji 
(1970 i 1990) oraz Biennale w São Paulo (1979 i 1989). Światowy sukces odniósł jako twórca teatralny. 
Był członkiem licznych stowarzyszeń artystycznych, a za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany 
i honorowany w kraju i za granicą.
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Max Band
(1900 Naumestis/Litwa – 1974 Kalifornia)

Portret dziewczynki

olej, deska, 29 × 24 cm, wymiar z autorską 
ramą 54 × 48,5 cm, sygn. l.d.: Max Band

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymajca: 8 000 – 10 000 zł

Litewski malarz i rzeźbiarz pochodzenia żydowskiego, urodzony w 1900 r., zmarł w Stanach Zjednoczonych 
w 1974 r. W 1920 r. wyjechał do Berlina, gdzie przez trzy lata studiował w Akademii Sztuki pod 
kierunkiem Willy’ego Jackela. Po ukończeniu nauki przeniósł się do Paryża, gdzie zamieszkał na stałe 
i wszedł w środowisko tworzących tzw. École de Paris. Był zafascynowany twórczością Cézanne’a, znał 
też dorobek Pabla Picassa. Uczestniczył w licznych wystawach, zarówno we Francji (w Paryżu pomiędzy 
1926 a 1939), w Niemczech (Berlin: 1924, 1929 i 1931), Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork: 1927, 
1927, 1930, 1934 i 1948). W 1954 r. opuścił Francję i zamieszkał w Hollywood, został etatowym 
pracownikiem działającego w Los Angeles University of Judaism. Był członkiem International Institute 
of Arts and Letters oraz członkiem honorowym Californa Art Club. Mieszkając w Stanach Zjednoczonych 
często wystawiał swoje prace w Chicago, Los Angeles, Paryżu i Landau. Tematem jego prac były stonowane 
w kolorystyce portrety, pejzaże i martwe natury. Dorobek Maxa Banda znajduje się w wielu kolekcjach 
muzealnych, m.in. w Kownie, Berlinie, Nowym Jorku, Paryżu, Los Angeles, Jerozolimie i Filadelfii.
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Teofil Ociepka
(1891 Janów Śląski – 1978 Bydgoszcz)

Jezioro, 1974 r.

olej, tektura, 43 × 28 cm,  
sygn. i dat. p.d.: T. Ociepka/1974

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymajca: 12 000 – 20 000 zł

Obok Nikifora, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa naiwnego. Z zawodu był 
górnikiem. Nigdy nie podjął artystycznych studiów, był samoukiem. Malować zaczął w 1927 roku. W jego 
twórczości odzwierciedlenie znajduje jego żywe zainteresowanie okultyzmem. Dla artysty niezwykle ważną 
kwestią była symbolika barw, dlatego też w swoich olejnych pracach, z reguły dużych formatów, zestawiał 
ze sobą jaskrawe kolory. W swoich kompozycjach, najczęściej wielopostaciowych, kreował niezwykły, 
fantastyczny świat, pełen okultystycznej symboliki, jak i również motywów związanych z górnictwem 
oraz religią.
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Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Róża III, 1974 r.

akryl, płótno, 81 × 113 cm,  
sygn. p.d.: Dominik

cena wywoławcza: 40 000 zł ●
estymajca: 50 000 – 60 000 zł

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana Cybisa. Od 
1965 r. prowadził własną pracownię, a w 1979 r. otrzymał tytuł profesora. W 1990 r. przeszedł na 
emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki Cybisa – idee 
polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. Początkowo tworzył obrazy 
figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie w warszawskim Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. 
W drugiej połowie lat 50. zaczął malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej 
i spontanicznej stylistyce malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. 
Niezmienną inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał 
i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj 
malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród wielu nagród otrzymał m.in. 
laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a Rowney’ a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa 
w Warszawie w 1973. Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a w ostatnich 
latach życia również grafiką komputerową.

Kto zna dobrze Tadeusza Dominika ten dostrzeże pełną harmonię jaka istnieje między jego żarliwą 
gestykulacją, która potrafi w jednej chwili zmienić się w jak najdelikatniejsze i subtelne dotknięcia, 
a między fakturą jego dzieł. Okrągłe, lekkie ruchy pędzla tworzące wirujące w przestrzeni żywe formy 
są skontrastowane z twardymi, mocno położonymi pręgami lub geometrycznymi plamami, w których 
nadal występuje rola elementów siły i zdecydowania.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy  
Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.

Prezentowana na aukcji praca Tadeusza Dominika Róża została namalowana w 1974 r. na wystawę 
w Kioto i innych miastach Japonii. Jej piękno tkwi w prostocie, świeżości jaką artysta uzyskuje poprzez 
proste pociągnięcia pędzla, czyste plamy białych płatków obwiedzione pomarańczowym konturem. 
Zbigniew Herbert pisał o artyście: Tadeusz Dominik jest zarazem tradycyjny i nowoczesny, abstrakcyjny 
i konkretny, ludowy i tkwiący w nurcie sztuki europejskiej.

Tadeusz Dominik ze swoimi obrazami, Kioto, 1974 r., zdjęcie z archiwum prywatnego





64 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

51
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Martwy Port, 1981 r.

olej, płótno, 101 × 83 cm,  
sygn. i l.d.: Jerzy Mierzejewski 81

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

Maluję to, czego mi brak i sądzę, że jeśli mnie brak właśnie harmonii, uczucia spokoju czy ciszy i syntezy, 
to być może i innym jest to potrzebne. Wierzę w posłannictwo Sztuki, która swym ‘głosem milczenia’ 
powinna pobudzać w ludziach wiarę w istotę ludzką i otaczające ją tajemnice. (…) Odczuwam ciągle 
potrzebę, by w pracach moich, w obrazach, które maluję, wyczuwalne było to, czego nie ma i czego 
nie bałbym się nazwać ‘tajemnicą’ i dać znać innym ludziom o jej istnieniu. 

cytat za Irena Jakimowicz, Jerzy Mierzejewski, Warszawa 1996 r., str. 85

Prezentowany na aukcji obraz pochodzi z 1981 r., kiedy malarstwo artysty zmierza w kierunku eliminacji 
i kondensacji. Intryguje go coraz bardziej nie rejestracja rzeczywistości, ale docieranie do jądra rzeczy, 
do ukrytych zasad egzystencji, do przekraczania owej ‘bramy doczesności’, a choćby uchylania rąbka 
tajemnicy. Utrzymany w szaro-niebieskich barwach, oddaje melancholijny, nostalgiczny charakter miejsca, 
jakim jest Martwy Port. Zasadniczym budulcem konstrukcji obrazu są proste linie pionów, skosów, 
poziomów, ale też miękkość wycinków elips i kół.

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Ojciec Jacek Mierzejewski 
(1883–1925), znany malarz, należący do grupy Formistów oraz straszy brat Andrzej (1915–1982), również 
plastyk. Jerzy podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1937 r., ale dyplom uzyskał 
formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. W końcu 
lat 40. zaczął realizować filmy artystyczne i dokumentalne, a później także telewizyjne. Fascynowały go 
miejsca wspólne plastyki i filmu. W roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej PWST. Z „filmówką” związał 
się na długo. Wykładał również na uczelni filmowej w Brukseli. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują 
się w muzeach w Łodzi, Warszawie oraz Amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i zagranicą, najwięcej w Holandii i USA.
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52
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Otchłań, 1983 r.

olej, akryl, płótno, 120 × 160 cm,  
sygn. p.d.: Jan Dobkowski 83

cena wywoławcza: 22 500 zł ●
estymajca: 30 000 – 35 000 zł

Malarz, rysownik, urodzony w 1942 r. w Łomży. Ukończył Liceum Plastyczne w Warszawie i w roku 
1962 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uczeń prof. 
Juliusza Studnickiego i prof. Jana Cybisa, w którego pracowni otrzymał dyplom w 1968 r. Będąc jeszcze 
na studiach, w 1966, utworzył duet artystyczny, w którym jego partnerem był Jerzy (Jurry) Zieliński. Ich 
pierwsza wspólna wystawa pt. Neo-Neo-Neo odbyła się w Warszawie w 1967 r. Wystawiali wspólnie do 
1970 r. W 1968 r. powstały pierwsze zielono-czerwone obrazy Dobkowskiego (używającego w tym czasie 
pseudonimu Dobson). W pracach tych, operujących giętkimi, falistymi liniami, w których upatrywano 
wpływów secesji, artysta używał środków rodem z op-artu dla wywołania złudzeń optycznych (wirowanie, 
mżenie, pozorny ruch form). Równolegle z obrazami tworzył też formy z płyt i folii do montowania 
w przestrzeni. Złoty medal na Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze w 1971 r. i blisko roczny 
pobyt w USA na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w 1972 r. to kolejne etapy pełnej sukcesów 
kariery malarza. Wyraźną zmianę nastroju i wymowy jego prac przyniosły wydarzenia 1980-1981 roku, 
zwłaszcza wprowadzenie stanu wojennego. Monochromatyczne, ciemne płótna znaczył wtedy nikłymi, 
wiotkimi liniami rysunku.

W linearyzmie żyję. Wokół siebie widzę wielką sieć, w niej tkwię. To, co rzeczywiste – poprzez fakt, że 
złożone jest z linii – staje się abstrakcyjne. Linia jest najważniejsza. Linia to myśl.

Jan Dobkowski
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53
Bert Stern
(1929–2013)

Zdjęcie Marilyn Monroe z ostatniej sesji 
zdjęciowej do Vogue, 1962 r.

fotografia, papier, 48 × 33 cm, sygnowane
Na odwrocie pieczątka autorska.

cena wywoławcza: 2 500 zł ●
estymajca: 5 000 – 7 500 zł

Już w wieku 16 lat Bert Stern porzucił szkołę i podjął pierwszą pracę w magazynie Look. Następnie 
piastował stanowisko dyrektora artystycznego magazynu Mayfair. Światową sławę i rozpoznawalność 
przyniósł mu cykl zdjęć znanych jako „The Last Sitting”, będących zbiorem 2500 fotografii wykonanych 
dla magazynu Vogue, prezentujących gwiazdę Hollywood Marilyn Monroe. Sesja zdjęciowa miała miejsce 
w 1962 r., w Hotelu Bel-Air w Los Angeles i trwała 3 dni. Album Sterna – „The Last Sitting”, został 
opublikowany w 1982 r. i ponownie w 2000 r., ciesząc się dużą popularnością ze względu na fakt, iż była 
to ostatnia sesja fotograficzna Marilyn przed śmiercią. Stern cieszył się uznaniem jednego z najlepszych 
amerykańskich fotografów komercyjnych lat 60. i 70. Pozowało mu wówczas wiele gwiazd świata sztuki 
m.in: Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor oraz Twiggy.
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54
Bert Stern
(1929–2013)

Zdjęcie Marilyn Monroe z ostatniej sesji 
zdjęciowej do Vogue, 1962 r.

fotografia, papier, 48 × 33 cm, sygnowane
na odwrocie pieczątka autorska.

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
estymajca: 7 000 – 9 000 zł
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55
Ikona – Św. Pantaleon
Rosja, 1892 r.

tempera, deska, srebro, pr. 84. złocone, 
37 × 27,8 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł

56
Ikona – Matka Boska Skarbiaszcza
Rosja, k. XVIII w.

tempera, deska, 35 × 28 cm, po konserwacji

cena wywoławcza: 1 500 zł

IKONY                  
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57
Ikona – Trójca Święta Starotestamentowa
Rosja, II poł. XIX w.

tempera, deska, 53 × 44,5 cm, złocenia, farby 
emalierskie, po konserwacji
Przedstawia scenę zwaną też Gościnnością 
Abrahama, z trzema Wędrowcami – Aniołami, 
personifikacjami Trzech Osób Boskich, 
siedzącymi przy stole pod drzewem, z lewej na 
pierwszym planie postać usługującego Gościom 
Abrahama, a z prawej usługująca Sara.

cena wywoławcza: 4 500 zł

IK
O

N
Y
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58
Ikona – Św. Mikołaj

Rosja, II poł. XIX w.

tempera, deska, złocenie, 22 × 17 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

59
Ikona czteropolowa
XVIII/XIX w.

tempera, deska, złocenia, 43,5 × 37 cm, 
ubytki, przetarcia
Przedtsawienia: Matka Boska Źródło Życia, 
Ścięcie Św. Jana, Św. Mikołaj, Trzej Święci.

cena wywoławcza: 7 500 zł
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60
Ikona – Sceny z życia Marii
Rosja, poł. XIX w.

tempera, złocenie, deska, 44 × 39 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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61
Artysta nieokreślony

Dyskobol, ok. poł. XX w.

brąz patynowany, wys. 32 cm,  
sygn. na podstawie: Ronai

cena wywoławcza: 1 500 zł

62
Ernest Rancoulet

(1870–1915)

Tańcząca bachantka

brąz patynowany, wys. 33 cm, wys. z podstawą 
42 cm, sygn. na podstawie: Rancoulet

cena wywoławcza: 1 250 zł

Urodzony w Bordo we Francji w 1870 r. Zmarł 
przedwcześnie w 1915 r. Był francuskim 
rzeźbiarzem, najlepiej znanym ze swoich 
neoklasycznych figurek z brązu, przedstawiających 
mitologiczne stworzenia kobiet i atletów. Wystawiał 
na paryskim salonie przez kilka lat, prezentował 
eleganckie figurki i biusty portretowe. Rzeźbiarz 
często umieszczał na swych dziełach mitologiczne 
inskrypcje, szczególnie z „Metamorfoz” Owidiusza. 

RZEŻBA
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63
Henryk II Kossowski
(1855 Kraków – 1921)

Rybak z kołem ratunkowym

brąz patynowany, wys. 43 cm,  
sygn. na podstawie: KOSSOWSKI

cena wywoławcza: 6 000 zł

R
ZE

ŹB
A

Polski rzeźbiarz, był synem profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Henryka Kossowskiego, 
który był jego pierwszym nauczycielem rzeźby. Sztuki uczył się również od Marcelego Guyskiego. 
Po ukończeniu studiów w Szkole Sztuk Pięknych wyjechał kontynuować naukę w Paryżu, do 
jego nauczycieli należał m.in. Mathurin Moreau. Przebywając w stolicy Francji brał udział 
w organizowanych tam wystawach polskich twórców, wystawiał również w Wiedniu, Warszawie, 
Krakowie i we Lwowie. Popularność przyniosły mu tworzone w brązie, patynowanym gipsie 
i terakocie rzeźby o charakterze rodzajowym i portrety.
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64
Franz Zelezny
(1866–1932)

Głowa Chrystusa w koronie cierniowej

drewno lipowe, wys. 31 cm,  
sygn. l.d. ZELEZNY, drobne ubytki

cena wywoławcza: 2 500 zł

Był synem rzeźbiarza Franza Ksawerego Zeleznego, który w połowie XIX w. przybył z Czech do Wiednia. 
Dorastał w warsztacie swego ojca, zaznajamiając się z techniką rzeźby w drewnie. W latach 1880–83 
studiował w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Wiedniu u profesorów Carla Heskyego i Juliusa 
Deiningera. Następnie uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych (dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych) 
i zakończył studia w Państwowej Szkole Rzemiosł u Antona Brenka. Pracował przez kilka lat w warsztacie 
swego ojca. W końcu lat 80. odbył dłuższą podróż przez Monachium, Augsburg, Stuttgart i Strasburg do 
Paryża. W roku 1891 otworzył w Wiedniu własną pracownię. W latach 1892-96 wystawiał w Kunstlerhaus. 
W roku 1900 brał udział w Wystawie Światowej w Paryżu i otrzymał tam złoty medal. Od roku 1907 
należał do Dürerbund, był założycielem Austriackiego Związku Artystów. W roku 1907 został profesorem 
w Szkole Zawodowej Obróbki Drewna w Villach, ale już w roku 1908 zrzekł się tej funkcji i powrócił 
do Wiednia jako niezależny artysta. Jako rzeźbiarz Zelezny potrafił tworzyć w każdym materiale, jednak 
najlepsze jego prace powstały w drewnie, na którym jego niewyczerpana fantazja i jego ludowość 
wyrażała się najpiękniej. Znany architekt Adolf Loos nazwał go „największym ornamentalnym rzeźbiarzem 
w drewnie naszego czasu i największym spośród żyjących drwali”. Stworzył wiele pięknych rzeźb dla 
kościołów wiedeńskich, m.in. wiedeńską katedrę św. Stefana zdobią dwa relikwiarze w formie biustów 
papieży Sykstusa i Urbana.
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65
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Św. Jan Chrzciciel

brąz patynowany, drewno, wys. 27,5 cm, 
sygn. na tunice z tyłu: LAMBERT-RUCKI, na 
spodzie drewnianej podstawki wyciśnięte: 
CHERET |PARIS

cena wywoławcza: 8 000 zł ●

Malarz i rzeźbiarz, tworzący w nurcie kubizmu, surrealizmu, ale i art deco. Po ukończeniu krakowskiej 
ASP w 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie podjął naukę w Académie Colarossi. Na miejscu związał się 
z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. Przynależał do kubistycznego 
ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad twórczość artysty ewoluowała: w l. 20. 
były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, 
intensywnych zestawieniach barwnych; w l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły 
się za to pojawiać elementy zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego 
również zauważalne są kubizujące tendencje. Wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia 
cechuje syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując się realizacji 
monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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66
Franz Zelezny
(1866–1932)

Sam jestem mężczyzną

drewno lipowe, wys. 46 cm, sygn. na podstwie 
ZELEZNY/SELBST IST DER MANN

cena wywoławcza: 2 500 zł

Był synem rzeźbiarza Franza Ksawerego Zeleznego, który w połowie XIX w. przybył z Czech do Wiednia. 
Dorastał w warsztacie swego ojca, zaznajamiając się z techniką rzeźby w drewnie. W latach 1880–83 
studiował w Państwowej Szkole Sztuk Pięknych w Wiedniu u profesorów Carla Heskyego i Juliusa 
Deiningera. Następnie uczęszczał do Szkoły Rzemiosł Artystycznych (dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych) 
i zakończył studia w Państwowej Szkole Rzemiosł u Antona Brenka. Pracował przez kilka lat w warsztacie 
swego ojca. W końcu lat 80. odbył dłuższą podróż przez Monachium, Augsburg, Stuttgart i Strasburg do 
Paryża. W roku 1891 otworzył w Wiedniu własną pracownię. W latach 1892-96 wystawiał w Kunstlerhaus. 
W roku 1900 brał udział w Wystawie Światowej w Paryżu i otrzymał tam złoty medal. Od roku 1907 
należał do Dürerbund, był założycielem Austriackiego Związku Artystów. W roku 1907 został profesorem 
w Szkole Zawodowej Obróbki Drewna w Villach, ale już w roku 1908 zrzekł się tej funkcji i powrócił 
do Wiednia jako niezależny artysta. Jako rzeźbiarz Zelezny potrafił tworzyć w każdym materiale, jednak 
najlepsze jego prace powstały w drewnie, na którym jego niewyczerpana fantazja i jego ludowość 
wyrażała się najpiękniej. Znany architekt Adolf Loos nazwał go „największym ornamentalnym rzeźbiarzem 
w drewnie naszego czasu i największym spośród żyjących drwali”. Stworzył wiele pięknych rzeźb dla 
kościołów wiedeńskich, m.in. wiedeńską katedrę św. Stefana zdobią dwa relikwiarze w formie biustów 
papieży Sykstusa i Urbana.
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67
Bolesław Biegas
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Kobieta z woalem (projekt figurki na 
zwieńczenie chłodnicy samochodu 
Secqueville-Hoyau), 1920 r.

brąz srebrzony, 10 × 5,5 × 3 cm,  
sygn. na podstawie: B. Biegas

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

68
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II), 1986 r.

brąz patynowany, granit,  
wys. całkowita 14 cm, szer. 8 cm,  
sygn. u dołu: „MITORAJ”

cena wywoławcza: 3 000 zł ●

W młodości samouk, studia na ASP w Krakowie rozpoczął 
w 1896 r. w wieku 28 lat. Studiował w pracowniach 
A. Dauna i K. Laszczki. Tworzył naturalistyczne 
i symboliczne kompozycje, rzeźby portretowe o tematyce 
religijnej i rodzajowej. W jego malarstwie można 
wyczuć wpływ symbolizmu i twórczości G. Moreau czy 
A. Böcklina. Oprócz malarstwa i rzeźby zajmował się 
także twórczością literacką. Jego prace można oglądać 
m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie 
i Poznaniu.

Uczył się w liceum plastycznym w Bielsku-Białej, 
następnie studiował malarstwo w ASP w Krakowie, 
m.in. u Tadeusza Kantora (1967-1968). Przez kolejne 
dwa lata kontynuował studia w Ecole Nationale des 
Beaux-Arts w Paryżu. W połowie lat 70. poświęcił 
się rzeźbie, tworząc kameralne głowy, torsy itp. 
w charakterystycznych zawojach czy bandażach. Pokazał 
je na pierwszej wystawie indywidualnej w 1976  r. 
w Paryżu, która przyniosła mu sukces u publiczności 
i marszandów. W swej sztuce odwoływał się do tradycji 
antyku, traktując jego spuściznę jako relikty złotego 
wieku kultury i wiecznotrwałe wzory.
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69
Madonna z dzieciątkiem
Europa Północna, koniec XV w.

wapień, wys. 57 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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70
Alegoria rzemiosła
Wiedeń, ok. 1900 r.

srebro, pr. 3, podstawa marmurowa,  
wys. 33,5 cm, waga całk. 1350 g

cena wywoławcza: 6 000 zł
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71
Soliczka i pieprzniczka
Wiedeń, Joseph Karl von Klinkosch, 
1822–1888

srebro, złocone, szkło, w. 90,38 g, w. 88,25 g, 
herb śląskiej rodziny hrabiów Hoyos

cena wywoławcza: 1 600 zł

72
Teryna srebrna z herbem hrabiowskim
Wiedeń, Josef Carl Klinkosch, 3 ćw. XIX w.

srebro, pr. 3, kość słoniowa, w. 1300 g

cena wywoławcza: 6 500 zł
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73
Kafetiera empirowa
Francja, Paryż, Jean Pierre Bibro, 1798–1809

srebro, pr. 1, w. 724 g, uchwyt drewniany

cena wywoławcza: 6 000 zł
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74
Komplet sześciu filiżanek
Niemcy, Pforzheim, firma Lutz & Weiss, 
k. XIX w.

srebro, pr. 0,800, porcelana, wys. filiżanki 
5 cm, śr. spodka 12,5 cm, oryginalne etui – 
podniszczone

cena wywoławcza: 8 000 zł
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75
Zestaw sztućców na 6 osób
Austro-Węgry, Wiedeń, pocz. XX w.

srebro, pr. 3, w. 2,53 kg (bez ostrzy), 52 szt. 
łącznie, kaseta – 1 zamek wyłamany

cena wywoławcza: 7 500 zł
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76
Papierośnica
Rosja, Moskwa, 1895 r.

srebro niellowane, pr. 84, w. 96 g

cena wywoławcza: 900 zł

77
Pudełeczko na lekarstwa

Rosja, Moskwa, 1850 r.

srebro, pr. 84, w. 52 g

cena wywoławcza: 800 zł

78
Tabakiera
Rosja, Moskwa, k. XIX w.

srebro, pr. 84, w. 80 g

cena wywoławcza: 800 zł
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79
Patera secesyjna

Niemcy, ok. 1900 r.

srebro, pr. 0,800, w. 436 g 
punca wwozowa austriacka

cena wywoławcza: 3 500 zł

80
Zbiór 12 serwetników
Rosja, k. XIX – pocz. XX w.

srebro, pr. 84, w. 372 g

cena wywoławcza: 1 800 zł



86 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

81
Łyżeczka
Rosja, Moskwa, 1886 r.

srebro, pr. 84, w. 26 g, emalia, 
złotnik nieznany

cena wywoławcza: 1 000 zł

82
Łyżeczka

Rosja, Moskwa, 1886 r.

srebro, pr. 84, w. 26 g, emalia, 
złotnik nieznany

cena wywoławcza: 1 000 zł

83
Papierośnica z wizerunkiem psa
Niemcy, pocz. XX w.

srebro, pr. 0,935, w. 72 g, 9 × 7,5 cm, emalia 
barwna, niewielka restauracja w lewej części 
zdobienia

cena wywoławcza: 2 500 zł

84
Obcinacz do cygar
Niemcy, pocz. XX w.

kieł guźca, srebro pr. 0,925, w. 94 g, dł. 14 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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85
Zestaw stołowy
Paryż, pocz. XX w.

srebro, pr. 0,950, waga 
łączna 2280 g, wys. 26 cm 
dzbanek, 22 cm imbryk, 
17 cm cukiernica, 13,5 cm 
mlecznik, 4 szt.

cena wywoławcza: 12 000 zł

86
Taca w stylu Art Déco
Belgia, ok. 1940 r.

srebro, pr. 0,800, uchwyty 
drewniane, w. 1542 g, 
dł. 52 cm, imiennik złotnika 
nieczytelny

cena wywoławcza: 6 000 zł
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87
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, ok. 1760 r.

porcelana ręcznie malowana, złocona, 
wys. 5 cm, śr. 7,5 cm, śr. spodka 13 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

88
Filiżanka ze spodkiem  

w formie kwiatu
Miśnia, 1763–1774 r.

porcelana biała, wys. 5 śr. 8 cm, 
śr. spodka 14 cm, sygn. kobaltem 

podszkliwnie

cena wywoławcza: 1 000 zł

89
Misa
Miśnia, ok. poł. XVIII w.

porcelana ręcznie malowana,  
wys. 8,5 cm, śr. 17 cm

cena wywoławcza: 900 zł

CERAMIKA                  
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90
Wazon
USA, Rockwood Pottery, ok. 1895 r.

fajans malowany, srebro niecechowane,  
wys. 16,5 cm, sygn. pod spodem wyciskiem: 
znak firmowy i numer 631

cena wywoławcza: 5 000 zł

91
Wazon ażurowy
Węgry, Pecz, Zsolnay, ok. 1885 r.

fajans szkliwiony, malowany ręcznie, złocony, 
wys. 21 cm, sygn. pod spodem wyciskiem 
ZSOLNAY/PECS/2042

cena wywoławcza: 1 500 zł

92
Maska naścienna
Wiedeń, Goldscheider, 1930–1940

fajans malowany, szkliwiony, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

93
Plakieta ze sceną pasterską

Francja, Choisy, II poł. XIX w.

fajans ręcznie malowany,  
sygn. p.d. monogramem artysty EK (?), na 

odwrocie wyciskiem H.B CHOISY

cena wywoławcza: 1 200 zł

C
E
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A
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A
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94
Para filiżanek
Rosja, Gardner, k. XIX w.

porcelana ręcznie malowana, 
wys. 5,5 cm, śr. 7,5 cm,  
śr. spodka 14,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

95
Mlecznik

Rosja, Gardner, k. XIX w.

porcelana ręcznie malowana, złocona, wys. 10 cm

cena wywoławcza: 300 zł

96
Pojemnik w formie kaczki
Rosja, Kuzniecow, XIX/XX w.

porcelana ręcznie malowana, wys. 14 cm, 
dł. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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98
Popiersie Napoleona
Turyngia, Sitzendorf, pocz. XX w.

biskwit, wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

99
Komplet bombek choinkowych

Polska, k. XX w.

szkło, farby emalierskie, motyw 
rosyjski, 6 szt.

cena wywoławcza: 500 zł

97
Zestaw 9 figurek
Miśnia, proj. Peter Strang, II poł. XX w.

porcelana ręcznie malowana, wys. 9,5–10 cm, 
drobne ubytki na 2 szt.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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101
Małgorzata Dajewska
(ur.1958 r.)

Słodycz Lukrecji

szkło optyczne, szkło 
barwne firmy Ornella 
Crystalex, Czechy, klejone, 
szlifowane, polerowane, 
28 × 12 × 5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

100
Małgorzata Dajewska
(ur. 1958 r.)

Byty oddzielne

szkło barwne firmy Banas Glass, 
Czechy, zgrzewane w piecu 
elektrycznym, szlifowane, polerowane, 
kompozycja dwuelementowa, 
55 × 20 × 8 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

W latach 1977–1982 studiowała w Katedrze Szkła PWSSP we Wrocławiu, gdzie miała okazję zdobywać zawodowe „szlify” 
u takich wybitnych artystów polskiego szkła, jak Henryk Wilkowski, Ludwik Kiczura, Zbigniew Horbowy czy Jerzy Chodurski. 
Dyplom zrealizowała pod kierunkiem prof. Zbigniewa Horbowego. Od roku 1984 jest pracownikiem naukowym w Katedrze 
Szkła i współpracownikiem swojego mistrza, prof. Z. Horbowego. W latach 1996 – 2002 zajmowała stanowisko kierownika 
Katedry Szkła. W 2001 roku otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2005- 2016 piastowała stanowisko dziekana 
Wydziału Ceramiki i Szkła. Obecnie prowadzi pracownię szkła artystycznego w Katedrze Szkła. Uprawia szkło artystyczne oraz 
użytkowe. Jej specjalnością są małe formy rzeźbiarskie ze szkła wykonane techniką „na zimno” przesycone wielowarstwową 
symboliką, wykorzystując technikę szlifowania, piaskowania, rytowania, zgrzewania. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, 
m.in.: W  2009 r. za swój dorobek artystyczny Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, W roku 2012 odznakę „Zasłużony dla 
kultury polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, w  roku 2013 Srebrny Medal Gloria Artis. Brała udział 
w 18 wystawach indywidualnych w kraju oraz w Belgii i Niemczech. Udział w ponad 120 wystawach grupowych w Polsce 
oraz zagranicą. Jej prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i na świecie, m.in.: Muzeum Szkła 
w Ebeltoft (Glasmuseet Ebeltoft), Dania; Muzea Watykańskie, Watykan; Muzeum Narodowe w Poznaniu; Muzeum Narodowe 
w Warszawie; Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.

Chłodne, laboratoryjne szkło optyczne w  rękach Dajewskiej staje się tworzywem pełnym emocji. Bo też i emocjonalny jest stosunek artystki do tworzywa. 
Nie ukrywa, że go „kocha”, „uwodzi”, „wielbi”. Nie oznacza to, że traktuje szkło nabożnie. Aby wydobyć z jego powierzchni rozedrganą, zwiewną fakturę, 
poddaje zimne, szklane bryły niewyobrażalnym torturom: trze pumeksem, piaskuje, zdziera kolejne warstwy porowatym proszkiem, rytuje. Po czym-niczym 
siostra miłosierdzia-skleja, dopasowuje i przyozdabia. Tworzy szklane znakomitości świadomie piękne we wszystkich trzech wymiarach. Przejrzystość i czystość 
opracowanego przez artystkę szkła sprzyja efektownej grze światła, a rezultat potęguje malarskie zestawienie zróżnicowanych barw, którym przechodzące 
przez szklane warstwy światło nadaje nowe odcienie.. 

fragment wstępu do katalogu wystawy „Rzeźby Małgorzaty Dajewskiej”,  
Muzeum Miejskie Wrocławia, 16–24 września 2006 r.
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103
Agnieszka Leśniak-Banasiak
(ur.1978 r.)

Infinity, 2016 r.

rzeźba szklana, ręcznie szlifowana, zgrzewana 
w piecu ze szkła sodowego typu Ornela, 
620 × 200 × 60 mm

cena wywoławcza: 12 000 zł

102
Henryk Albin Tomaszewski

(1906–1993)

Kompozycja szklana, l. 60. XX w.

szkło, 31 × 31 × 47 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, 2002–2003 studentka 
Academiia di Belle Arti w Mediolanie, dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2004 r. Od 2006 
pracuje na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Współpracowała 
jako projektant z Hutą Szkła KHS Krosno S.A, Hutą Szkła Violetta w Stroniu Śląskim, Hutą Szkła 
Makora w Krośnie, oraz z Villa Glass Studio w Krośnie. Realizuje projekty użytkowe i obiekty 
artystyczne. Obecnie asystentka w Pracowni Podstaw Szkła Użytkowego na Wydziale Ceramiki 
i Szkła. Laureatka I nagrody PRODECO 2007, w kategorii: nakrycie stołowe, wazony ETHNIC 
polska edycja Elle Decoration oraz laureatka Złotego Medalu na Międzynarodowych Targach Craft 
and Design w Monachium w Kategorii Meister der Moderne, Niemcy 2014.

Najbardziej znany polski twórca szkła unikatowego. 
Artysta uczył się swojego zawodu w Miejskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie a następnie 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po drugiej 
wojnie światowej pracował w Szklarskiej Porębie, 
gdzie zaprojektował ponad pięćset pięćdziesiąt szkła 
użytkowego, w którym „wyrafinowana prostota formy 
współgra z jej nowoczesną dekoracją rzeźbiarską”. Po 
roku 1950 przeniósł się do Łodzi, w 1963 powrócił do 
Warszawy, cały czas kontynuując twórczość w zakresie 
szkła. Wiele lat pracy poświęcił szkłom unikatowym, 
formowanym na gorąco. 

Odszedł od wykorzystywania szkła jedynie do wyrobu 
przedmiotów codziennego użytku. Realizował szklane 
kompozycje rzeźbiarskie inspirowane naturą, cykl 
„Zima”, bądź światem fauny i flory, jak cykle „Łabędzie” 
czy, „Wazony – Kwiaty”. Wiele prac nawiązuje do muzyki, 
której był wielbicielem. Szkła artysty prezentowane 
były na wielu indywidualnych wystawach w kraju, 
m.in. w Jeleniej Górze, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, 
Siedlcach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. 
Twórczość ta wielokrotnie była pokazywana również 
na indywidualnych wystawach zagranicznych, m.in. 
w Berlinie, Bratysławie, Lipsku, Londynie, Moskwie 
i Pradze. Zespoły szkieł Henryka Albina Tomaszewskiego 
znajdują się w wielu muzeach w Polsce i zagranicą. 
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104
Komplet mebli w stylu Ludwika XV
Europa Zachodnia, II poł. XIX w.

w zestawie: stół na 4 nóżkach, kanapka, krzesło 
tzw. „confidente”, konsola z wysokim
lustrem; bogate rozrzeźbienia, złocenia, 
plastyczne motywy stylizowane roślinne 
i maszkarony
ryty monogram R.S
wymiary:  konfidentka: dł. 130 cm, głębokość  
80 cm, wys. 76 cm
stolik: dł. 80 cm, gł.  58 cm, wys. 75 cm
konsola: dł. 120 cm, gł. 47 cm, wys. 91 cm
kanapka: dł. 150 cm, gł. 70 cm,  
wys. 102 cm
lustro: wys. 185 cm, szer. 95 cm

cena wywoławcza: 56 000 zł

MEBLE
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105
Szafa w stylu klasycystycznym

mebel o konstrukcji wieńcowej, o korpusie 
dekorowanym płycinami z intarsjami. 
Zwieńczony wydatnym gzymsem, dołem 
szuflada, drzwi dwuskrzydłowe; Konstrukcja: 
sosna, dębina, orzech; fornir i snycerka 
– orzech, intarsje – różne gatunki drzew 
owocowych wysoko

cena wywoławcza: 30 000 zł
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106
Lektyka ślubna w stylu Ludwika XV
Włochy (?), II poł. XIX w.

drewno złocone, Vernis Martin, malowane 
z czterech stron miniatury (m.in. z kartuszami 
herbowymi), 163 × 73,5 × 89 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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107
Szafa holenderska
XIX w.

Dwuczęściowa, z dwuskrzydłową nastawą o prostych bokach i froncie. 
Zwieńczenie profilowanym, falistym gzymsem z rocaillową rzeźbą pośrodku. 
Dołem komoda z 3 szufladami o falistych bokach i froncie, wsparta na czterech 
nogach: przednich w formie spłaszczonych szponów trzymających kulę, tylnych 
konsolowych. Zdobienia w formie rocailli, stylizowanych liści, kwiatów.

Konstrukcja z drewna dębowego, sosnowego, orzechowego; fornir wzorzysty 
orzechowy; okucia mosiężne, ażurowe

Wysokość: 242 cm, szerokość: 200 cm, głębokość: 68 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł
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108
Sekretera barokowa

Europa Środkowa,  XVIII w.

konstrukcja sosnowa, okleiny z różnych 
gatunków orzecha, uchwyty i okucia mosiężne, 
226 x s 127 x 62 cm

cena wywoławcza: 35 000 zł
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Wszystkie meble z kompletu fornirowane, dekorowane wzorem złożonym z obramienia, wstęgi i wzorzystych 
wypełnień. Szafa – kredens zbudowana z dwuskrzydłowej szafy po lewej stronie oraz etażerki z półkami 
prostymi, przeszklonymi (dwoma, szyb brak) i półokrągłymi, otwartymi (trzema), trzema półokrągłymi 
szufladkami oraz trzema prostymi szafkami: dwoma jednoskrzydłowymi barkami i trzydrzwiowej. Szafa 
wraz z kredensem na wspólnej platformie – cokole. Wewnątrz szafy półka oraz drążek do wieszania ubrań. 
Na prawym skraju etażerki – zamontowana lampka. Bufet prostopadłościenny z odkładanym wiekiem 
i wnęką (pierwotnie przeszkloną) od frontu oraz montowaną na zawiasie po lewej stronie półokrągłą 
szafką z dwoma półkami i lampką. Stół kwadratowy, rozsuwany z pojedynczym wkładem, wsparty na 
kwadratowej kolumnie o ściętych narożach i zagłębionych półkoliście bokach, ujętej czterema walcami, 
wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach. Stolik pomocniczy z kwadratowym, rozkładanym 
blatem oraz zamontowaną nań graniastym ramieniem lampy stojącej. Blat po rozłożeniu wsparty na 
dwóch pulpitach wysuwanych z oskrzynienia. Na prawym blacie pole do gry w szachy, lewy wyklejony 
zielonym suknem do gry w karty. W oskrzynieniu na narożach zamontowane wysuwane pojemniki na 
żetony i karty. Oskrzynienie wsparte na kwadratowej kolumnie, ujętej na bokach czterema walcami, 
wspartymi na toczonych drewnianych i stalowych kręgach. W kolumnie uchylna klapa, kryjąca barek. 
W ramieniu lampy zamontowany stalowy, gięty pręt o regulowanej wysokości, zakończony różowawą 
kulą szklanego klosza (analogiczne klosze lamp szafki pomocniczej i kredensu). Siedziska z ażurowymi 
oparciami, w kształcie litery U, wypełnionymi trzema stalowymi szczeblinkami, z trapezoidalnymi, 
wyściełanymi siedzeniami, wsparte na czterech nogach, przednich toczonych, prostych, tylnych graniastych 
szablastych, będących przedłużeniem wsporników oparcia. Poręcze foteli deskowe, zaokrąglone. Fotel 
rozkładany z dwoma wyściełanymi poduchami i regulowaną wysokością oparcia, na zębatce umocowanej 
od wewnętrznej strony poręczy. Ażurowe poręcze – boki w formie karbowanych owali, ułożone na płozach, 
stanowiących podpory fotela.

Unikatowe projektanckie meble, wykonane najprawdopodobniej na zamówienie.

Wieloletni depozyt Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Meble posiadają ekspertyzę dr Anna Kostrzyńskiej-Miłosz

109
Komplet mebli w stylu Art Déco
1925–1935

W zestawie:
Szafa-kredens, bufet, lampa ze stolikiem do gry, 
stół, 6 krzeseł, 2 fotele oraz rozkładany fotel do 
odpoczynku w czasie dnia.
Konstrukcja – sosna, brzoza, sklejka, sosnowa; 
fornir – różne rodzaje orzecha, Jawor, róża, 
mahoniowiec, palisander

cena wywoławcza: 160 000 zł
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110
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 3,750 g, diament 
ok. 1,60 ct, VS2/ K-L, emalia

cena wywoławcza: 23.000 zł

111
Kolczyki
XIX/XX w.

złoto, srebro, m. 6,76 g, 8 szt. diamentów 
łącznie ok. 1,41 ct, stary szlif

cena wywoławcza: 17 500 zł

BIŻUTERIA
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112
Kolczyki
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,23 g, 2 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,85 ct, P2/H, szlif gruszka, nowy 
szlif
wymiary: 8,70 – 5,50, h = 2,33 mm: 0,83 ct, 
9,00 – 5,50 mm, h = 2,81 mm: 1,02 ct, łącz. 
1,85 ct, P2/H, nowy szlif, łezka

cena wywoławcza: 22 000 zł
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113
Wisior-broszka
Wielka Brytania, 1901–1910

platyna, pr. 0,950, diamenty (9 × 0,061) łącz. 
ok. 0,55 ct oraz diamenty rozety rauty 114 
szt., łącz. ok. 0,80 ct, łącz. 123 szt. – łącz. 
ok. 1,35 ct, SI-P1/I-J, stary szlif, rozety, 
niepełne rozety, szmaragd ok. 5,00 ct, owal, 
kaboszon

cena wywoławcza: 21 000 zł
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114
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 2,80 g, 2 szt. diamentów 
łącznie ok. 0,40 ct, szmaragd ok. 0,50 ct, 
rozmiar 10

cena wywoławcza: 4 000 zł

115
Pierścionek

Europa Zachodnia, 1940–1950

złoto, pr. 0,600–0,750, 22 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,88 ct, P1/K-L-M, nowy szlif, 

szmaragd ok. 6,80 ct, rozmiar 15

cena wywoławcza: 12 000 zł
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116
Broszka
1920–1930

złoto, pr. 0,585, oprawa srebro, m. 6,06 g, brylant 
ok. 0,25 ct, SI/I-J, stary szlif, 4 × 0,03 = 0,12 ct, 
oraz pozostałe rauty, niepełne szlify, ośmiokąty, 
46 szt. łącznie 0,70 ct, całość łącznie ok. 1,10 ct

cena wywoławcza: 8 500 zł

117
Broszka w formie bratka

k. XIX w.

złoto, pr. 0,500, oprawa srebro, 
m. 5,06 g, 20 szt. rautów 

diamentowych łącznie ok. 2,00 ct, 
SI-P/L-M-N, stary szlif, niepełne rozety 

łezki, owal

cena wywoławcza: 7 000 zł
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118
Pierścionek

Rosja, pocz. XX w.

złoto, pr. 56, m. 2,82 g, 9 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,20 ct, SI-SI2, 1 szt. P1/I-J-K-L, 

stary szlif, owal, rozmiar 15

cena wywoławcza: 7 500 zł

119
Pierścionek
Polska, Kraków, 1920–1930

złoto, pr. 3, oprawa srebro, m. 4,96 g, brylant 
ok. 1,00 ct, P1/K-L, stary szlif, rozmiar 14

cena wywoławcza: 19 000 zł
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120
Pierścionek

srebro, pr. 3, m. 3,25 g, brylant ok. 1,65 ct, I-J/P1, 
18 szt. rautów diamentowych łącznie ok. 0,20 ct, 
całość łącznie ok. 1,85 ct, stary szlif, rozmiar 15

cena wywoławcza: 26 000 zł

121
Pierścionek
Polska, Warszawa, 1920–1930

platyna, pr. 0,950, m. 6,37 g, brylant ok. 1,17 ct, 6 szt. 
brylantów ok. 0,21 ct, całość łącznie ok. 1,38–1,40 ct, 
SI-P1/I-J, stary szlif, rozmiar 11

cena wywoławcza: 28 000 zł
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122
Pierścionek
wpółczesny

złoto, pr. 0,750, m. 6,48 g, diament ok. 5,04 ct,  
szlif poduszkowy, SI1/M, 2 szt. diamentów 0,38 ct, SI2/F,  
szlif trójkątny, rozmiar 13

cena wywoławcza: 180 000 zł
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123
Kolczyki
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 6,90 g, 48 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,93 ct, SI-J, 14 szt. szafirki – 
bagietki

cena wywoławcza: 5 500 zł

124
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 6,23 g, 8 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,18 ct, VS/H, szlif schodkowy, szafir ok. 1,20 ct, 

rozmiar 20

cena wywoławcza: 4 500 zł

125
Sygnet
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 17,06 g, 2 szt. Brylantów 
łącznie ok. 0,25 ct, SI/P1/H, nowy szlif, szafir 
ok. 1,00 ct, owal, rozmiar 28

cena wywoławcza: 5 500 zł
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126
Kolczyki
XIX/XX w.

złoto, pr. 56, m. 5,94 g, 28 szt. rozet 
diamentowych łącz. 1,20, ct SI-SI2-P1/I-J, 

2 szt. szafirów łącznie 4,00 ct 

cena wywoławcza: 16 500 zł

128
Pierścionek

poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 4,24 g, 2 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,30 ct, SI-P1/M-N, nowy szlif, 

szafir ok. 1,30 ct, owal, szlif cejloński, 
rozmiar 18

cena wywoławcza: 12 500 zł

127
Pierścionek
Rosja, przed 1917 r.

złoto, pr. 0,585, m. 5,04 g, 16 szt. brylantów, 
łącznie ok. 1,00 ct, SI-P1/I-J stary szlif, szafir, 
ok. 1,90 ct, owal, szlif cejloński, rozmiar 10

cena wywoławcza: 9 500 zł
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129
Wisior
1920–1930

platyna, pr. 0,950, m. 3,02 g, 16 szt. 
rozet diamentowych łącznie ok. 0,15 ct, 
SI-P1/I-J, niepełne szlify, 3 szt. rubinów łącznie 
ok. 0,10 ct, perełka hodowana biała

cena wywoławcza: 2 500 zł

130
Pierścionek
1920–1930

złoto, pr. 0,585, brylant ok. 0,40 ct, 
SI2/K-L, 2 szt. ametystów, rozmiar 17

cena wywoławcza: 7 500 zł
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131
Bransoletka
1920–1930

złoto, pr. 0,585, m. 9,68 g, 7 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,30 ct, I-J/SI1, stary szlif, 6 szt. 
rubinów łącznie ok. 1,45 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł
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132
Kolczyki
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 2,76 g, 20 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,45 ct, VS-SI-P1/K-L, nowy szlif

cena wywoławcza: 4 500 zł

133
Pierścionek
współczesny

białe złoto, pr. 0,585, m. 9,40 g, brylant ok. 1,00 ct, 
P1/G-H, szlif markiza, brylanty w szlifie princessa 

łącznie ok. 2,50 ct, SI2/G-H, rozmiar 9

cena wywoławcza: 16 000 zł

134
Obrączka
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 2,89 g, 22 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,55 ct, VS/I-J, nowy szlif, 
rozmiar 12

cena wywoławcza: 6 000 zł
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135
Pierścionek

poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, oprawa platyna, m. 2,93 g, 
brylant ok. 1,61 ct, VS-2/L, rozmiar 14

cena wywoławcza: 27 000 zł

137
Pierścionek

Mandarbeit, poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 9,18 g,  
brylant ok. 0,25 ct, VS/H,  

nowy szlif, rozmiar 18

cena wywoławcza: 3 500 zł

136
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 3,68 g, brylant ok. 1,00 ct, 
VS/M-N, nowy szlif, rozmiar 17 

cena wywoławcza: 20 000 zł
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138
Łańcuch
Rosja, XIX/XX w.

złoto, pr. 56, m. 32,68 g

cena wywoławcza: 6 000 zł

139
Dewizka

Rosja, k. XIX w.

złoto, pr. 56, m. 18,60 g

cena wywoławcza: 4 500 zł
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140
Bransoletka

Rosja, Petersburg, poł. XIX w.

złoto, pr. 56, repunca polska 
międzywojenna pr. 3, diament 

ok. 0,25 ct, 6 szt. rozet diamentowych 
łącznie ok, 0,50 ct, całość łącznie 

ok. 0,75 ct, SI/I-J-K-L, stary szlif, drobne 
wgniecenia

cena wywoławcza: 8 000 zł

142
Wisior z dukatem austriackim

1765 r.

oprawa złoto, pr. 0,750, m. 5,25 g, moneta 
złoto, pr. ok. 0,960, wgniecenie

cena wywoławcza: 1 500 zł

141
Wisiorek z głową lwa
Włochy, Ernesto Pierret, II poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,720, zawieszenie pr. 0,585, 
m. 12,88 g, 3 szt. diamentów ośmiokantów 
ok. 0,04 ct, H/VS, sygnowany na odwrocie: 
Pierret, brak 1 elementu bordiury, zawieszka 
wtórna

cena wywoławcza: 5 000 zł
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143
Samorodek bursztynowy

bursztyn bałtycki, m. 356 g, 15 × 6 x 11 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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144
Naszyjnik

koral naturalny, zapięcie srebro, m. 228 g, 
5 sznurów

cena wywoławcza: 12 000 zł
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145
Naszyjnik

k. XIX w.

kość słoniowa, m. 50 g

cena wywoławcza: 1 000 zł

147
Naszyjnik
k. XIX w.

kość zwierzęca, srebro, pr. 
925, m. 21,96 g

cena wywoławcza: 600 zł

148
Komplet: naszyjnik
kolczyki, Chiny, I poł. XX w.

kość słoniowa, srebro, motyw konwalii, 
m. 34,16 g

cena wywoławcza: 750 zł

149
Broszka z motywem smoka
Chiny, I poł. XX w.

kość słoniowa, metal, szer. 4 cm, m. 9,05 g

cena wywoławcza: 450 zł

146
Naszyjnik
k. XIX w.

kość słoniowa, m. 52,50 g

cena wywoławcza: 1 000 zł
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150
Zegarek kieszonkowy
Patek Philippe, F. Woroniecki, 1883 r.

dwukopertowy, złoto 0,585, waga 
całk. 86 g, numer mechanizmu i koperty 
69615, w oryginalnym etui

cena wywoławcza: 22 000 zł
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151
Para Buddów Sakjamuni

Chiny, 19 w.

brąz złocony, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł

FIGURY
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152
Figura Guanyin
Chiny, dynastia Ming, XVII w.

brąz złocony, technika wosku traconego, 
wys. 41 cm

Główna postać chińskiego panteonu 
buddyjskiego, odpowiednik indyjskiego 
bodhisattwy Awalokiteśwary. Bogini miłosierdzia 
i płodności. Postać siedzi w pozycji lotosu 
(dhyanasana), w prawej dłoni trzyma miskę 
jałmużną, lewa uniesiona w geście varada 
mudra, twarz wyraża spokój, ciało zdobią 
dekoracyjne szaty oraz biżuteria a głowę korona. 
Brak podstawy/tronu lotosowego.  

cena wywoławcza: 45 000 zł
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153
Budda, Birma
I poł. XX w.

drewno polichromowane, 
złocone, perłowiec, 
wys. 81,5 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

154
Ganesha

Indie, Nepal, XIX/XX w.

brąz, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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155
Garuda
Bali, Indonezja, XIX w.

drewno polichromowane, wys. 88 cm

Garuda to mityczny ptak, odmiana Feniksa, 
bóstwo w Buddyzmie Tybetańskim i Hinduizmie, 
gdzie pełni rolę Wahana – wierzchowca  boga 
Wisznu. Tradycyjnie wyobrażany jako czerwony 
lub złoty orzeł o ciele człowieka. Garuda 
symbolizuje tajemne nauki Wed, czyli świętych 
ksiąg Hinduizmu. 

cena wywoławcza: 25 000 zł
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156
Lwy Buddy
Chiny, XIX/XX w.

jadeit, podstawy drewniane, 
wys. 15 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

157
Zestaw trzech pieczęci 
z psami Fo
Chiny XIX w.

kamień mydlany, wys. 7–9 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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158
Waza Imari w oprawie z brązu
Japonia, okres Edo (1603–1868), 
pocz. XVIII w.

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem, naszkliwnie czerwienią 
żelazową, wys. 24 cm oprawa: 
Francja, XIX w., brąz

cena wywoławcza: 2 000 zł

159
Para waz kominkowych Imari
Japonia, okres Edo (1603–1868), 
I poł. XVIII w.

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem, naszkliwnie czerwienią 
żelazową, złocona, wys. 40 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł 
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160
Talerz w stylu imari
Chiny, okres Yongzheng (1723–1735) lub 
Qianlong (1736–1795)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
naszkliwnie czerwienią żelazową, złocona, 
śr. 23 cm

cena wywoławcza: 900 zł

161
Misa w stylu imari

Chiny, okres Qianlong (1736–1795)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
naszkliwnie czerwienią żelazową, złocona, 

wys. 7 cm, śr. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

162
Talerz w stylu imari
Chiny, okres Kangxi (1662–1722)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
naszkliwnie czerwienią żelazową. złocona, 
śr. 22 cm, sygn. na spodzie: liść artemizji 
w podwójnym kole, kobaltem podszkliwnie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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163
Duży talerz w stylu imari
Japonia, Fukagawa, IV ćw. 
XIX w.

porcelana malowana ręcznie 
naszkliwnie i podszkliwnie, 
złocona, śr. 47,5 cm, sygn. 
pod spodem: Fukagawa 
tsukuru

cena wywoławcza: 2 500 zł

164
Misa z pokrywą w stylu Imari
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

porcelana malowana ręcznie kobaltem 
podszkliwnie, naszkliwnie farbami emalierskimi, 
złocona, wys. 15 cm, śr. 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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165
Duży talerz Ko-imari „Trzech przyjaciół 
zimy”
Japonia, Arita, późny okres Edo (1603–1868)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 32 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

166
Talerz w stylu Ko-imari

Japonia, późny okres Edo (1603–1868)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 28,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

167
Talerz z żurawiami
Japonia, Arita (?), pocz. XIX w.

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 21 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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168
Talerz dekoracyjny
Chiny, okres Qianlong (1736–95)

porcelana dekorowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 29 cm, drobne ubytki na krawędzi

cena wywoławcza: 2 500 zł

169
Talerz z motywem roślinnym

Chiny, późny okres Qianlong (1736–1795)

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem, 
śr. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł

170
Talerz z kogutami
Chiny, okres Yongzheng (1723–1735)

porcelana malowana naszkliwnie w stylu familie 
rose, śr. 28,5 cm, sygn. na spodzie podwójnym 
kołem, drobne ubytki na krawędzi

cena wywoławcza: 6 000 zł

171
Para czarek

Chiny, okres Qianlong (1735–1796)

porcelana ręcznie malowana w typie familie 
rose, wys. 4 cm, śr. 6,5 cm, śr. spodka 
10,5 cm, krótkie pęknięcia na czarkach

cena wywoławcza: 800 zł
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172
Talerz dekoracyjny
Chiny, okres Tongzhi (1862–1874)

porcelana malowana ręcznie, szkliwiona 
celadonem, złocona, śr. 25,5 cm, dwa 
pęknięcia przy brzegu

cena wywoławcza: 800 zł

173
Wazon porcelanowy

Chiny Kanton, II poł. XIX w.

porcelana ręcznie malowana, 
złocona, wys. 26 cm

cena wywoławcza: 800 zł

174
Talerzyk
Chiny, XIX w.

porcelana szkliwiona celadonem, malatury 
naszkliwne, w typie familie verte, śr. 19 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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175
Cache pot z motywem myszy
Chiny, ok. 1900 r.

brąz, wys. 23 cm, dł. 53 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

176
Para tsub, Soheisi (Soten)
Japonia, Hikone, prowincja Ozaki, 
era Genroku 1688–1704, p. XVIII w.

żelazo, złocenie, motyw 
nieśmiertelnych Sannin, ród 
Kitagawa, sygnowana

cena wywoławcza: 12 000 zł
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177
Tsuba, Komachi, rodzina Ohashi
Japonia, prowincja Echizen, Era Kan’ei 
1624–1644

żelazo, motyw smokow wśród chmur, 
sygnowane

cena wywoławcza: 6 000 zł

178
Kozuka, Kikuchi Tsumesada (?)

Japonia, era Bunka 1804–1818

kompozycja metali, srebro, grawerowanie, 
motyw Karashishi

cena wywoławcza: 2 000 zł

179
Fuchi, Iwamoto Kauri
Japonia, era Kansei 1789–1801

kompozycja metali, motyw Shoki, sygnowane

cena wywoławcza: 2 000 zł

180
Komplet Fuchi i Kashira

Japonia, XIX w.

kompozycja metali, motyw pejzażu 
z bambusami oraz wizerunek mędrca, 

sygnowane

cena wywoławcza: 3 000 zł
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181
Komplet Fuchi i Kashira
Japonia XIX w.

kompozycja metali, motyw rubasznej sceny 
rodzajowej z wachlarzami, niesygnowane

cena wywoławcza: 2 000 zł

183
Pudełko z motywem ptaków

Japonia, k. XIX w.

laka, złocenia, wys. 7 cm, śr. 8 cm

cena wywoławcza: 400 zł

182
Komplet Fuchi i Kashira

Japonia, XIX w.

kompozycja metali, motyw szczura na rzodkwi 
oraz Daikoku, jednego z Siedmiu Bogów 

Szczęcia, niesygnowane

cena wywoławcza: 2 000 zł
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184
Papierośnica
Chiny, pocz. XX w.

srebro niecechowane, w. 150 g, 
8 × 11,5 cm, bogato zdobiona 
– motywy orientalne, roślinne 
i zwierzęce

cena wywoławcza: 400 zł

185
Taca

Japonia, Uyeda, I poł. XX w.

srebro, pr. 0,995, w. 410 g, 
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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186
Gejsza z parasolką

Japonia, k. XIX w.

kość słoniowa, zwierzęca, zapuszczona 
farbą, macica perłowa, laka, drewno, 

76 × 45 cm, sygn. p.d., rama rzeźbiona, 
drewniana 88 × 58 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

187
Zestaw lasek tuszu
Chiny, Hu Kaiwen, pocz. 
XX w.

zestaw oprawiony

cena wywoławcza: 1 000 zł
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188
Figurka Bieri
Gabon (?), grupa etniczna Fang, poł. XX w.

drewno, wys. 66 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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189
Figura Bieri
Gabon, grupa etniczna Fang, 1920–30, 
naszyjnik lata 50.

drewno, metal, nacierany olejem palmowym, 
naszyjnik z bakelitu, wys. 52,5 cm

Powierzchnia figurki lśni od wielokrotnego 
nacierania olejem palmowym stosowanym do 
oczyszczania rytualnego. Elementy dekoracyjne 
z blachy służyły jako ozdoby i wzmacniały 
przypisywaną Bieri funkcję siły. Wierzono, że 
figurki relikwiarzowe mają wielką moc duchową.

cena wywoławcza: 19 000 zł
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190
Relikwiarz Bieri
Gabon, grupa etniczna Fang, poł. XX w.

drewno, wydrążony pień, wys. 99 cm

Figury/relikwiarze są częścią szerokiej tradycji 
Gabonu i Kamerunu, grupy etnicznej Fang. 
Figurki Bieri były umieszczane na pojemnikach 
zawierających relikwie ważnych przodków, 
zazwyczaj kości czaszki. Bieri funkcjonowały 
także oddzielnie, ustawiane obok pojemników 
w charakterze strażników. Praktyki odnośnie Bieri 
były zróżnicowane, do figurek można się było 
odwołać z prośbą, o poradę, w celach ochronnych 
przed złymi czarami, o wstawiennictwo u duchów 
zmarłych dostojnych przodków. Figurka Bieri na 
pojemniku nie była traktowana jako ilustracja 
portretu indywidualnego lecz jako wizualne 
przypomnienie założyciela rodu.

cena wywoławcza: 12 500 zł

191
Jeździec

Mali, plemię Bambara, lata 80 
XX w.

drewno, wys. 97 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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193
Maska Antylopy, lud Kurumba
Mali, Burkina Faso, II poł. XX w.

motyw mistycznej antylopy (totem plemienia), 
drewno, polichromia, dł. 122 cm

Maska Kurumba – przedstawia mityczną antylopę. 
Tego typu maski są wykorzystywane w trzech 
głównych wydarzeniach w cyklu rocznym: eskortują 
zmarłych do grobowca i nadzorują pochówek 
w imieniu duchów przodków; po kilku miesiącach 
od pierwszego pochówku pojawiają się na drugim 
pogrzebie, aby uwolnić ducha zmarłego i skierować 
do świata przodków; po raz trezci maska pojawią 
się na uroczystościach ofiarnych by połączyć ducha 
zmarłego z duchem mitycznej antylopy, występującej 
jako ochronny Totem plemienny. Antylopa, wedle 
wierzeń, uratowała życie najstarszemu przodkowi 
spośród założycieli klanu.

cena wywoławcza: 4 000 zł

192
Maska hełmowa Ikenga
Nigeria, lud Igbo,  
II poł. XX w.

drewno, polichromia, wys. 91 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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194
Maska Kanaga
Mali, lata 80 XX w.

drewno, polichromia, wykorzystywana do rytuałów 
agrarnych, wys. 121 cm

Maska Kanaga, kultura Dogon, Mali – maski tego typu 
używane były podczas ceremonii pogrzebowych mężczyzn, 
wzmacniając ich prestiż , miały za zadanie przenosić dusze 
do miejsc niedostępnych dla żyjących. Przygotowanie 
maski odbywa się w tajemnicy, rzeźbienie jest formą 
rytuału. Maska posiada drewnianą nadbudowę w kształcie 
podwójnego krzyża o krótkich pionowych elementach, 
wystających z wierzchołków każdego słupka poziomego.

cena wywoławcza: 4 000 zł

195
Rzeźba Ikenga
północna Nigeria, lud Igbo, 
II poł. XX w.

drewno, polichromia, 
wys. 59 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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196
Figura Ikenga
Nigeria, grupa etniczna Ibo, lata 80 XX w.

drewno, polichromia, wys. 111 cm

Traktowane jako osobiste ołtarze mocy, mające 
zapewnić silę fizyczną oraz urodzaj gospodarczy. 
Umieszcza się je w indywidualnych 
sanktuariach, są czczone i składano im ofiary. 
Wedle wierzeń Ikenga zawiera w sobie osobowe 
bóstwo, którego wspomagają przodkowie rodu. 
Charakterystyczne rogi symbolizują moc.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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197
Maska hełmowa „Bwoom”
Kongo, plemię Bakuba, lata 80–90 XX w.

drewno, muszle, koraliki, wys. 32,5 cm, 
dł. 44 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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199
Maska

Kongo, plemię Bakuba, II poł. XX w.

drewno, koraliki, pióra, dł. 50 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

198
Strój obrzędowy
Kongo, plemię Bakuba, lata 80 XX w., 
maska koniec XX w.

kora drzewa, rafia, muszelki, drewno 
polichromowane, dł. 165 cm
Maska Ngaady A Mwash – żona pierwszego 
króla plemienia Bakuba, założyciela rodu.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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200
Głowa wotywna ku czci 
królowej matki Beninu
Benin, II poł. XX w.

metoda wosku traconego, 
brąz, wys. 55 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

201
Scena figuralna orszak – król 

Oba w lektyce z dwiema żonami
Benin, lata 70 XX w.

brąz, metoda wosku traconego, 
wys. 48 cm, dł. 46 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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202
Miecz reprezentacyjny, lalka i laska 
ceremonialna
II poł. XX wieku

Miecz reprezentacyjny (paradny), Nigeria, 
plemię Jaruba, II poł. XX w.
dł. 49 cm
Laska ceremonialna związana z dworem 
królewskim, Nigeria, lud Joruba, II poł. XX w.
drewno, muszle, koraliki, wys. 112 cm
Lalka ceremonialna, Kamerun, lud Namji, 
poł. XX w.

cena wywoławcza: 10 000 zł
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203
Bębenek szamański z pałeczką
Nepal, I poł. XX w.

drewno, skóra, dł. 48 cm, śr. 23 cm, inskrypcja 
na membranie

cena wywoławcza: 1 000 zł

204
Miecz Taba, Tuaregowie
Niger, Mali, I ćw. XX w.

skóra, metal, polichromia, dł. 62 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł



149SZTUKA ŚWIATA |  AMERYKA POŁUDNIOWA

205
Figurki Poporo
Kolumbia, kultura Qimbaya, I–VII w.n.e.

stop miedzi, srebra i złota, wys. 25,5 cm

Unikat na rynku antykwarycznym, figurki 
wykonane ze stopu Tumbaga. Dar grobowy 
przedstawiający parę królewską w pozycji  
siedzącej. Mężczyzna trzyma w rękach 
atrybuty władzy i duchowości, kobieta przytula 
dziecko (wykonane jako oddzielny element). 
Trzy postacie ozdobione są misterną biżuterią 
uformowaną z cieniutkich drucików, uszy 
kobiety zdobią kolczyki, a nos dekorują ozdobne 
zatyczki. Każda z figurek jest pojemnikiem 
o pustym wnętrzu przeznaczonym na wapno, 
które mieszano z liśćmi koki. Przeżuwanie liści 
koki było rytuałem wśród szlachty i kapłanów 
indiańskich w trakcie licznych ceremonii.

cena wywoławcza: 63 000 zł
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206
Naszyjnik ceremonialny
Peru, kultura Moche

drewno inktustowane muszlami, kamieniami ozdobnymi, 
20 × 27,5 cm

Jedna z najbardziej krwawych kultur cywilizacji ludzkiej 
w kontekście składania ofiar, znana z wyrobu pięknej 
ceramiki a także konstruowania ogromnych budowli 
architektonicznych w formie piramid. Naszyjnik jest 
antykwarycznym unikatem, prawdopodobnie został 
złożony do grobu jako dar lub własność zmarłego. Bazę 
wykonano z łączonych fragmentów drewna inkrustowanego 
kolorowymi muszlami, w tym cenionym, czerwonym 
Spondylusem. Scena mozaiki ukazuje dekapitację ofiary 
podczas tajemniczego obrzędu. Oprócz dekapilatora 
trzymającego w ręku topór oraz głowę ofiary, mozaika 
ukazuje dwie postaci najprawdopodobniej kapłanów 
zmagających się w walce z wężem.

cena wywoławcza: 25 000 zł
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207
Para Marionetek
Meksyk, Guerero, XIX w.

drewno, szklane oczy, Malinche wys. 81 cm, 
Cortez wys. 80 cm
Marionetki drewniane – „groteska”, ceremonialne, 
używane podczas procesji indiańskich w zespoleniu 
z napływową kulturą zachodu (kolonia hiszpańska); 
Konkwistador Cortez z żoną Malinche, głowa

Marionetki drewniane – „groteska”, ceremonialne, 
używane podczas procesji indiańskich w zespoleniu 
z napływową kulturą zachodu (kolonia hiszpańska); 
Konkwistador Cortez z żoną Malinche, głowa 
z koroną w formie głowy jaguara. Używane 
podczas indiańskich obrzędów, procesji w stanie 
Guerrero, szacowany wiek XVII – XVIII w., 
Marionetki zachowują statyczność, poruszają 
kończynami. Proweniencja: zakupione w 1998 r. od 
antykwariusza w San Miguel de Allende w Meksyku.

cena wywoławcza: 20 000 zł

SZTUKA ŚWIATA |  AMERYKA POŁUDNIOWA
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208
Strój masoński
USA, Altlanta, firma D.C. Merredith, pocz. XX w.

miecz ceremonialny, pas, szarfa, kapelusz, 
surdut, metal, skóra, tkaniny, pióra

cena wywoławcza: 2 000 zł
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I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA SZTUKA ŚWIATA 2

Warszawa, 12 grudnia 2017 r., godz. 18

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI 
WBK SA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Jerzy Kossak (1886 Kraków – 1955 tamże), Kirasjerzy przed chatą, 1933 r., olej, sklejka, 25 × 35 cm, sygn. i dat.: Jerzy Kossak 1933 r.
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AUKCJA VARIA (21)



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie
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TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 30 GRUDNIA 2017 R.

młodasztuka

Agnieszka Kruk, Szaleństwo parawanów o zachodzie słońca, 2017

olej, płótno, 100 × 140 cm, sygn. na odwrocie



16 GRUDNIA (SOBOTA) 2017 R., GODZ. 17 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLOŃSKA 47

AUKCJA RZEŹBY

Magdalena Abakanowicz,  
Artus z serii „Hoofed Mammals Heads”,  
1993, brąz, żelazo, 170 × 70 × 55 cmFO
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Figura Bieri, Gabon, grupa etniczna Fang, 1920–30, naszyjnik lata 50.
drewno, metal, nacierany olejem palmowym, naszyjnik z bakelitu, wys. 52,5 cm
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