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MIEJSCE AUKCJI I WYSTAWY:

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

KONTAKT:

58 550 16 05, sopot@sda.pl

Jarosław Barton 603 368 005, jaroslaw.barton@sda.pl

Małgorzata Kudelska 603 287 002, malgorzata.kudelska@sda.pl

Anna Masztalerz-Gajda 691 963 069, anna.masztalerz@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 21 czerwca – 3 lipca w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

3 lIpCA 2021 (SOBOTA), godz. 17.00

AUKCJA VARiA® (42)

pATRONAT HONOROWY 
pREZYDENTA MIASTA SOpOTU



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Głowa konia, 1924 r.

olej, płótno, 51,5 × 41 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech Kossak/1924”

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

2
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Spotkanie, 1941 r.

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: „Jerzy Kossak 1941”
na odwrocie stempel potwierdzający 
autentyczność: „Stwierdzam autentycz/
ność tego obrazu/Jerzy Kossak” oraz 
okrągła pieczątka z herbem Kos i napisem 
w otoku: „JERZY KOSSAK. Kraków.  
Pl. Kossaka 4”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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3
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Przejażdżka

olej, płótno, 60 × 110 cm
sygn. p. d.: „Jan Kotowski”

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

4
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Patrol ułański

olej, płyta, 49 × 59 cm w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: „Wojciech Kossak/193 
(4/9?)”

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

Kształcił się w Akademii krakowskiej pod kierunkiem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. 
W latach 1908–1911 przebywał na stypendium w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł 
w warszawie. Należał do ugrupowania Pro Arte oraz Zrzeszenia Polskich Artystów Plasty-
ków. Uczestniczył w wielu wystawach, szczególnie TZSP oraz TPSP w Krakowie i Lwowie. 
Interesowała go tematyka rodzajowa, a zwłaszcza kompozycje z przedstawieniami koni, 
w tym sceny polowań oraz wojskowe. W swych obrazach artysta z uwagą traktował pejzaże, 
czyniąc go nierzadko samodzielnym tematem. Prace jego cieszyły się sporą popularnością; 
obecnie znajdują się wielu muzeach w Polsce. 
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5
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Niebo gwieździste

olej, płótno naklejone na tekturę, 
30,5 × 35,5 cm
sygn. l. d.: „JÓZEF RAPACKI”

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

6
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W starym dworku

gwasz, papier naklejony na tekturę, 
10 × 14 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: „B.RYCHTER-JANOW-
SKA. 193(8)?.”
na odwrocie autorski tytuł

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

Od 1896 r. studiowała w Akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szy-
nalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. 
W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. 
Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie 
w 1900 został odznaczony dyplomem na Powszechnej Wystawie Światowej. Należał do grupy 
„Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, 
niedaleko Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz 
rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza. Uprawiał grafikę, 
zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, 
m.in. „Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Wędrowcem”, „Światem”, „Biesiadą Literacką”.
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7
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Przedstawienie

akwarela, gwasz, papier, 16 × 23 cm
u dołu napis: „KRYNICA DEOSMSY 
RAPOL RORAJ GEZO 50 ZŁ”
na odwrocie okrągła pieczęć z napisem: 
„Pamiątka z Krynicy |Nikifor Artysta 
Malarz”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 13 000 – 20 000 zł

8
Nikifor 
Krynicki
(1895 Krynica – 
1968 Folusz)

Portret 
mężczyzny

kredka, 
ołówek, tektura, 
12 × 17 cm 
w świetle passe-
-partout
u góry napis 
autorski: „RANB-
SZYZDROJ PANE 
I NASE..O”

cena wywoławcza: 
3 800 zł •
estymacja: 
11 000 – 15 000 zł

9
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół

ołówek, papier, 24 × 17 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie dwie pieczęci autorskie: 
„NIKIFOR MATEJKO |ARTYSTA MALARZ 

|KRYNICA WIEŚ”

cena wywoławcza: 1 800 zł•
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. 
Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował 
w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, 
okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość kolorystyczną. 
Tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie świętych, 
portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. 
Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej wystawy 
w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. Jego prace były 
wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, 
Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną 
wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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10
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Żona z córką w hamaku, 1921 r.

akwarela, papier, 34,5 × 24,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: „WW”
na odwrocie szkic w akwareli przedsta-
wiający scenę w hamaku i z parasolem, 
w ogrodzie w Kalwarii, napis l. d.: „1921” 
(ołówkiem), dodatkowo przyklejona 
karteczka z owalną pieczątką z napisem 
w otoku: „ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJ-
CIECHA WEISSA/DOM ARTYSTY” oraz 
z inicjałem wiązanym „WW” po środku 
i z numerem: „001327”

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

11
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Kwiaty w wazonie

akwarela, papier, 58 × 45 cm 
w świetle passe-partout

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

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę. Debiutował 
podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie Garlińskiego w roku 
1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, 
Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył w prezentacjach 
sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał 
wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 
r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję 
rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego 
prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo 
odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycz-
nych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy 
szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła 
się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, 
pejzaże oraz martwe natury.
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12
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pod Bożą opieką, 1962 r.

olej, płyta, 18 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Wlastimil/Hof-
man/1962”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

13
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Las, 1963 r.

olej, deska, 59 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil Hofman 
1963”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

14
Wlastimil Hofman

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Park

olej, płyta, 60 × 60 cm
sygn. p. d.: „Wlastimil Hofman”

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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



2120 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

16
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny

tusz, papier, 24 × 18 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: „WH”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

17
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Spacer z psem

ołówek, kredka, papier, 23 × 14,5 cm
sygn. i opisany p. d.: „WH (monogram wiązany)/Palestyna”
na odwrocie szkice ołówkiem twarzy kobiety, sygn. i opisany 
l. d.: „WH/Palestyna”
Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 
r. Wacława Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego 
przyjaciela Wlastimila i jego spadkobiercę w Szklarskiej 
Porębie. Przez ponad 50 lat Jędrzejczak prowadził muzeum 
artysty w jego domu we Wlastimilówce.

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 200 – 4 000 zł

15
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Żaglowiec, 1942 r.

kredka, papier, 17,5 × 22,5 cm
sygn. i dat. i opisany l. d.: „19/XII WH 42/Tel – Aviv”
na odwrocie: „Palestyna/WH”
Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 roku Wacława 
Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego przyjaciela Wlastimila i jego spad-
kobiercę w Szklarskiej Porębie. Przez ponad 50 lat Jędrzejczak prowadził 
muzeum artysty w jego domu we Wlastimilówce.

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł 19

Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Młodsza ochotniczka, 1943 r.

tusz, papier, 25,5 × 12,5 cm
sygn., dat. i opisany l. d.: „9WH 

(monogram wiązany)/18/XII/Młodsza 
Ochotniczka”

na odwrocie ołówkiem opisany i sygn.: 
„Palestyna/HW”

Do pracy dołączone potwierdzenie 
autentyczności z 2019 r. Wacława 

Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego 
przyjaciela Wlastimila i jego spadkobiercę 
w Szklarskiej Porębie. Przez ponad 50 lat 

Jędrzejczak prowadził muzeum artysty 
w jego domu we Wlastimilówce.

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

18
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, 1946 r.

tusz, papier, 20 × 16 cm
sygn., dat. i opisany p. d.: „Wlastimil Hofman/24/1946/Kraków”
Do pracy dołączone potwierdzenie autentyczności z 2019 r. 
Wacława Jędrzejczaka (1928–2020), wieloletniego przyjaciela 
Wlastimila i jego spadkobiercę w Szklarskiej Porębie. Przez 
ponad 50 lat Jędrzejczak prowadził muzeum artysty w jego 
domu we Wlastimilówce.

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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20
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Odpoczywający pies – szkic  
do obrazu św. Huberta

ołówek na papierze żeberkowym, 18 × 28,5 cm
na odwrocie szkic głowy foksteriera

Proweniencja: 
Kolekcja rodziny artysty. 
Kolekcja prywatna.

Prezentowany szkic wykonany ołówkiem powstał podczas jednej z wizyt Józefa Mehoffera 
w Lubieniu koło Piotrkowa Trybunalskiego w latach 1941–1943. Mehoffer zaprojektował 
i wykonał wówczas kompletną polichromię dla niewielkiego kościoła parafialnego, w wolnych 
chwilach pracując nad olejnym obrazem przedstawiającym świętego Huberta, który to obraz 
także podarował dla dekoracji wspomnianej świątyni.

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 4 000 – 7 000 zł

21
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Studia głowy – szkic do portretu 
Aleksandra Dejeana

węgiel, papier, 48,5 × 31 cm

Prezentowany szkic poprzedza obraz olejny „Portret 
Aleksandra Dejeana”, lata 1895–95 (olej płótno, 
120 x 96 cm, sygn. p.g.: Józef Mehoffer 1896,. 
Obraz olejny został sprzedany w DA Polswiss 
9 marca 2021 w kwocie 2 300 000 zł). Szkic 
analogicznie do obrazu powstał podczas pobytu 
Mehoffera w Paryżu, gdzie przebywał od 1891 
roku i studiował w Académie Julian i École Na-
tionale des Arts Décoratifs, Académie Colarossi 
u Josepha Blanca i Jacquesa Courtois a od 1892 
w École Nationale des Beaux-Arts w pracowni 
Leona Bonnata. Prezentowane studia rysowane są 
z wielką swobodą, ze szczególnym uwrażliwieniem 
na rysy twarzy sportretowanego oraz uchwycenie 
i wydobycie właściwego nastroju. Narysowane 
dwa szkice ukazują niezwykły kunszt artystyczny 
Mehoffera, poszukującego i dążącego do perfekcji.

Aleksander Dejean urodzony w Polsce (1820 r.), 
był synem francuskiego emigranta. Wychował się 
w Polsce. Brał udział w powstaniu styczniowym, 
gdzie walczył w oddziałach gen. Ludwika Miero-
sławskiego. Po powstaniu zamieszkał w Paryżu, 
gdzie zaprzyjaźnił się w wieloma artystami m.in. 
z Józefem Mehofferem i Stanisławem Wyspiań-
skim. Pomagał im wielokrotnie i podziwiał ich 
twórczość.

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 6 000 – 20 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 
uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. 
W 1889 roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé 
des Beaux-Arts i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, 
Włoch. Duży sukces Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na 
międzynarodowym konkursie na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do 
Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni 
ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem 
założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej 
twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, 
rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym portrecistą – swoich 
modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, 
meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką 
użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.

Józef Mehoffer, Portret Aleksandra Dejeana”, 
lata 1895-95 ( olej  płótno, 120 × 96 cm, 
sygn. p.g.: Józef Mehoffer 1896)
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22
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z zegarem

olej, tektura, 47 × 68 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „a.Karpiński”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

23
Zofia Albinowska-Minkiewiczowa
(1886 Klagenfurt – 1971 Lwów)

W salonie

olej, sklejka, 25 × 39 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: „Zofia Albinowska”

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie 
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w Académie Colarossi oraz 
w École des Beaux Arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z Olgą Boznańską, która doradzała 
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do 
Anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we Lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku Artystów Polskich 
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (Lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak 
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe 
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy 
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje. 
Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja 
tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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24
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Odpoczynek

olej, tektura, 67 × 98 cm
sygn. p. d.: „W.Wodzinowski”

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

25
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret dziewczyny w zielonej 
chustce

pastel, tektura, 50 × 35 cm
sygn. p. d.: „T. Axentowicz”

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju 
i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, 
ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał wieś jako źródło odnowy 
społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do 
podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych 
plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami 
zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny 
owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie 
obyczaje i zabawy, umiejętnie
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26
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Wesele huculskie

akwarela, papier, 54,5 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Sichul.”

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

27
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, tektura, 51 × 72,5 cm
sygn. p. d.: „E.Erb”

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

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

W latach 1900–1908 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jarockim, 
po raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Od tego momentu motywy huculskie stały się 
nieodłącznym elementem twórczości artysty. Od 1905 roku był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. Związany był również 
z kręgiem artystów kabaretu Zielony Balonik. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach. 
W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemy-
słu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową. Był niezwykle cenionym 
karykaturzystą. Poza tym zajmował się projektowaniem witraży, mozaik, wnętrz.
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Studiował malarstwo pod kierunkiem H. Eschkego w akademii berlińskiej i aktywnie uczest-
niczył w życiu artystycznym. W jego twórczości odnajdziemy widoki miast europejskich 
– Berlina, Paryża, Wenecji, Gdańska czy Królewca. Są to doskonałe studia architektoniczne 
o zdecydowanej, impastowej fakturze i ekspresyjnym wyrazie. Jako marynista zasłynął 
z malowania widoków portowych, którym nadawał dynamiczny, ekspresyjny charakter.

28
Gerhard Graf
(1883 Berlin – 1960 Sztokholm)

W porcie

olej, płótno, 70 × 90 cm
sygn. p. d.: GERHARD GRAF

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

29
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Leśny strumyk

olej, tektura, 49,5 × 69,5 cm 
sygn. u dołu: „WIKTOR KORECKI”

cena wywoławcza:  8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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33
Konstanty Szewczenko

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Dwóch rabinów z torą

olej, deska, 30 × 25 cm
sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

32
Konstanty Szewczenko

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Gra w szachy

olej, płótno, 49,5 × 61 cm 
sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

31
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin

olej, płótno, 50 × 40 cm
sygn. l. d.: „K. Szewczenko”
według obrazu Stanisława Grocholskiego (1858–1932)

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

30
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa-1991 tamże)

Wesoły Kapucyn

olej, deska, 29,5 × 24, cm
sygn. p. d.: „K. Szewczenko”

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w Instytucie Sztuk Plastycz-
nych w Warszawie (1927–1928). Następnie studiował 
w warszawskiej ASP pod kierunkiem Felicjana Kowarskiego 
i Tadeusza Pruszkowskiego (1928–32). Malował głównie 
obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe i portrety. Zajmował 
się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował 
z Teatrem Rozmaitości. Współpracował z wydawnictwem 
„Atlas” we Lwowie, a także zamieszczał ilustracje w „Kurierze 
Porannym”. Jest autorem portretów Ignacego Mościckiego, 
Edwarda Rydza-Śmigłego. Wystawiał w kraju (1938, Polskie 
Typy Regionalne, Salon Sztuki, Warszawa; 1947, Wystawa 
Grupy Artystów Niezależnych) i za granicą.
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34
Karl Mohr
(1922–2013)

Polowanie par force

olej, płótno, 80 × 70 cm
sygn. l. d.: „K. Mohr”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz niemiecki, związany z Düsseldorfem, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. 
Malował martwe natury, kwiaty, również pejzaże ze sztafażem (głównie z okolic Nadrenii), 
jednak najczęściej podejmowanym tematem były zwierzęta oraz sceny polowań z psami 
(polowania par force).

36
Zygmunt 

Kaczówka
(1915–1996)

Jazda!

olej, płótno, 
68 × 100 cm

sygn. p. d.:  
„Z. Kaczówka”

cena wywoławcza: 
3 800 zł •
estymacja: 

5 000 – 6 000 zł

35
Jan Erazm 
Kotowski

(1885 Opatkowiczki 
k. Pińczowa – 

1960 Milanówek)

Konie

olej, tektura, 
32 × 48 cm 

w świetle ramy
sygn. p. d.:  

„Jan Kotowski”

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja: 

3 000 – 4 000 zł

W swojej twórczości wykazywał zainteresowanie scenami historycznymi i batalistycznymi odwołującymi się 
do polskiej literatury i malarstwa XIX wieku. Kaczówka malował też typowe polskie pejzaże (w szczególności 
tatrzańskie), doskonale oddając specyfikę krajobrazu w różnych porach roku. W jego dorobku odnajdziemy też 
sceny rodzajowe z życia cyganów – tabory, ogniska oraz polowania z przedstawieniami koni martwe natury 
z kwiatami i sceny rodzajowe z udziałem koni (zimowe przejażdżki, sceny z polowań).

Kształcił się w Akademii krakowskiej pod kierunkiem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. W latach 1908-1911 przebywał na stypendium 
w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł w warszawie. Należał do ugrupowania Pro Arte oraz Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. 
Uczestniczył w wielu wystawach, szczególnie TZSP oraz TPSP w Krakowie i Lwowie. Interesowała go tematyka rodzajowa, a zwłaszcza 
kompozycje z przedstawieniami koni, w tym sceny polowań oraz wojskowe. W swych obrazach artysta z uwagą traktował pejzaże, czyniąc 
go nierzadko samodzielnym tematem. Prace jego cieszyły się sporą popularnością; obecnie znajdują się  wielu muzeach w Polsce. 



3736 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

37
Hippolite Fauvel
(1835 Amiens –?)

Łodzie rybackie w Granville

olej, płótno, 65,5 × 101 cm
sygn. l. d.: „Hipp. Fauvel. Granville”

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

38
Johannes Hilverdink
(Groningen 1813–1902 Amsterdam)

Pejzaż śródziemnomorski, 1873 r.

olej, płótno, 80,5 × 130,5 cm
sygn. i dat. p. d.: „Joh. Hilverdink/1873”

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Artysta malarz pochodzenia holenderskiego. W Amsterdamie, w tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych, podjął naukę w pracowniach artystycznych Jeana Augustina Daiwaille`a oraz Jana 
Willema Pieneman`a. W swojej malarskiej twórczości Hilverdink z uwielbieniem zwracał się 
ku motywom romantycznych pejzaży oraz marynistyce. Z ogromnym znawstwem i wyczuciem 
potrafił ukazywać zwyczajne scenki rodzajowe, nadając im idyllicznego charakteru. Artysta 
wiele podróżował odwiedzając m.in. Wielką Brytanię, Belgię i Niemcy, a także wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Jego prace przynależą do zbiorów m.in. amsterdamskiego Muzeum 
Fodor oraz Boymans w Rotterdamie.

Jego twórczość to przede wszystkim marynistyczne, nastrojowe sceny przedstawiające statki 
dobijające do brzegu. Był autorem fresków oraz obrazów znajdujących się w zamku w Baume 
we Francji. Jego prace można oglądać między innymi w Arts et Traditions Populaires w Paryżu.
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39
Rudolf Priebe
(1889–1956 Rudolfstadt)

Łodzie

olej, płyta, 62 × 62 cm
sygn. p. d.: „Priebe”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

40
Rudolf Priebe
(1889–1956 Rudolfstadt)

Łodzie z wiatrakiem

olej, płyta, 50 × 60 cm
sygn. l. d.: „Priebe”

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Ka-
empffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha. 
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące 
kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były 
mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej 
i intensywnej kolorystyce.
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42
Marian Mokwa 
(1889 Malary - 1987 Sopot)

Ulica w Gdańsku

olej, sklejka, 62 × 55 cm 
sygn. l. d.: „Mokwa”
na odwrocie nalepka autorska  
z tytułem pracy 

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r. jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.

41
Marian Mokwa 
(1889 Malary –1987 Sopot)

Łodzie na morzu

olej, tektura, 35 × 51 cm 
sygn. p. d. i l. d.: „Mokwa”

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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43
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z jeziorem

olej, płótno, 50 × 80 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

Proweniencja:
Kolekcja Jerzego Sobczyka (wybitnego 
działacza gdańskiego a w latach 70 
i 80-tych prezesa Spółdzielni Pracy 
Rękodzieła Artystycznego „Artes”. Sobczyk 
był wielkim entuzjastą i społecznikiem 
promocji kulturalnej i turystycznej 
Pomorza i Kaszub).

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 12 000 – 20 000 zł

44
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z Kaszub

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”

Proweniencja:
Kolekcja Jerzego Sobczyka (wybitnego 
działacza gdańskiego a w latach 70 
i 80-tych prezesa Spółdzielni Pracy 
Rękodzieła Artystycznego „Artes”. Sobczyk 
był wielkim entuzjastą i społecznikiem 
promocji kulturalnej i turystycznej 
Pomorza i Kaszub).

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 12 000 – 20 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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48
Eugeniusz 

Dzierzencki
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Przy brzegu

olej, tektura, 
24 × 32 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: (zatarta)

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja:  

2 500 – 3 500 zł

47
Eugeniusz 

Dzierzencki
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Wyprawa na 
połów

olej, tektura, 
13 × 17 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. l. d.: 
„E. Dzierzencki”

na odwrocie autorska 
nalepka z opisem 

pracy

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja: 

2 500 – 3 500 zł

46
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 
1990 Sopot)

Kuter rybacki

olej, tektura, 23,5 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „EDzierzencki”

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

45
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 
1990 Sopot)

Chata

olej, tektura, 20,5 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „E. Dzierzencki”

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

Edukację malarską rozpoczął w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i Wł. Skoczylasa (w latach 1924–25). 
Począwszy od 1935 roku, regularnie spędzał wakacje na Półwyspie Helskim, skąd wyjeżdżał na plenery do Lisiego Jaru, Jastrzębiej Góry 
i Karwi. W Kuźnicy i Jastarni urządzał wystawy swych obrazów. W 1945 r. osiadł w Sopocie. Od 1949 r. należał do Komitetu Polskich Artystów 
Marynistów, a od 1956 r. do Ogólnopolskiej Grupy Artystów Plastyków „Zachęta”. Brał udział w licznych wystawach marynistycznych, m. 
in. w I Wystawie Marynistycznej w 1958 r. w Warszawie. Jego obrazy znajdują się w muzeach gdańskich, a także w zbiorach prywatnych 
w Austrii, Szwecji, Danii, Holandii, Norwegii, USA, Kanadzie i Japonii. Dzierzencki pozostawił po sobie bogatą spuściznę malarską 
o szerokim wachlarzu tematycznym. Jego realistyczne obrazy cechuje doskonały warsztat, czysty i pewny rysunek. Łodzie na morzu to 
charakterystyczny motyw ikonograficzny w twórczości artysty, który malował je w różnych porach dnia i roku oraz w zróżnicowanej aurze.
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49
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty, 1981 r.

olej, płyta, 70 × 50 cm
sygn. l. d.: „H.Baranowski”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

50
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie

olej, płyta, 20,5 × 29,5 cm
sygn. p. d.: „H. Baranowski”

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.



4948 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

51
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Ruiny greckiej świątyni

olej, tektura, 28 × 39 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „H. Baranowski”

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

52
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kuba, 1982 r.

olej, tektura, 31 × 34,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i opisany p. d.:  
„H. Baranowski/CUBA”
na odwrocie autorska nalepka  
z opisem pracy oraz dedykacja

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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53
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Ogrodowe róże, 1972 r.

olej, płyta, 37,5 × 32 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: „Suchanek”
na odwrocie opisany

Pochodzenie:
Atelier artysty.
Kolekcja wieloletniej lekarki i znajomej 
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch  
(ur. 1933 r.)

Reprodukowany:
Irena Bołądź-Gutsch, „Wspomnienia 
o wybitnym malarzu maryniście Antonim 
Suchanku”, 2021 r, s. 54.

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

54
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Słoneczniki, przed 1975 r.

olej, płótno, 96 × 53 cm
sygn. l. d.: „Suchanek”
na odwrocie dedykacja z 1975 roku

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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55
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Łodzie

akwarela, gwasz, papier, 46,5 × 63,5 cm
sygn. ołówkiem l. d.: „Suchanek”

Pochodzenie:
Zakup na aukcji charytatywnej na rzecz 
Solidarności w 1980 r.

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000

56
Marian Mokwa 
(1889 Malary - 1987 Sopot)

Zachód słońca nad Bałtykiem

akwarela, papier, 27 × 33 cm
sygn. p. d.: „Mokwa”.

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

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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58
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

W porcie

ołówek, papier, 10 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: „Suchanek”

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

57
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Statki w porcie

ołówek, papier, 23 × 32,5 cm
sygn. l. d.: „Suchanek”

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był  
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).



5756 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

59
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Stadion – Sopot, 1953 r.

akwarela, ołówek, papier, 46 × 59 cm 
sygn. u dołu: „Brzosko Władysł./1953”

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko (1912–2011). 
Widoki Sopotu 1945–1956.” 
Wystawa od 8 do 31 grudnia 2016, 
Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r, str. 42, poz. 47

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł

60
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Wyścigi Sopot, 1950 r. 

akwarela, papier, 39 × 47,5 cm 
w św. passe-partout 
sygn. i dat. l. d.: „BrzoskoWład 1950”

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
„Władysław Brzosko (1912–2011). 
Widoki Sopotu 1945–1956.” 
Wystawa od 8 do 31 grudnia 2016, 
Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r, str. 41, poz. 45

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł 

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce
marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do
Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał
złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających
powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych
prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej,
widoki Sopotu, czy Oliwy.
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61
Erazm Rudolf Fabijański
(1826 Żytomierz – 1892 Kraków)

Przed chatą

akwarela, papier, 20,5 cm 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „EFabjański”

cena wywoławcza: 2 400 zł 
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

62
Michał Pociecha
(1852 Prokocim – 1908 Kraków)

Przed chatą

akwarela, papier, 27,5 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „M. Pociecha 88” (?)

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, rysownik. Studia odbył w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1869–75, pod 
kierunkiem Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Następnie w 1875 roku w Akademii 
monachijskiej u Ludwiga Löfftza. Pociecha już podczas nauki został dwukrotnie odznaczony 
medalami. Wystawiał swoje prace w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (od 
1875 r.) i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych oraz Salonie Krywulta w Warszawie, a także 
w Wiedniu, Pradze i we Lwowie. Posługiwał się głównie akwarelą, rzadziej technika olejną.

W latach 1845–52 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Wykonywał dekora-
cje teatralne w Wilnie (do wystawianej w teatrze „Halki” S. Moniuszki), a także w Żytomierzu 
i w Kijowie. Około 1861 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako ilustrator czasopism 
„Tygodnik Ilustrowany” oraz „Kłosy”. W 1864 r. wyjechał do Wiednia, następnie do Paryża 
i Marsylii. Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie, by po 1880 r. przenieść się do Krakowa. 
Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa oraz muzeach narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Fabijański 
był znakomitym rysownikiem, grafikiem i malarzem. Przedstawiał widoki pałaców, ruin 
zamków, miast okolic Krakowa i Warszawy. Jego obrazy wiernie odtwarzają rzeczywistość 
i są znakomitym źródłem ikonograficznym.
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64
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Przed burzą

olej, tektura, 
21,5 × 27 cm
na odwrocie opinia 
Leszka Ludwikow-
skiego z 1982 r.
Krakowska szkoła 
pejzażu tradycyjnie 
wiązana z Ignacym 
Pinkasem (1888 
Jasło – 1935 
Kraków)

cena wywoławcza: 
2 800 zł
estymacja: 
3 400 – 4 000 zł

63
Stanisław 
Dąbrowski 
(XX w.)

Snopki

akwarela, papier, 
28,5 × 38 cm 
w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.:  
„StDąbrowski”

cena wywoławcza: 
3 800 zł
estymacja: 
5 000 – 6 000 zł

65
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Zwózka siana

olej, płótno, 60 × 80 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Malarz, grafik i rzeźbiarz. Ukończył architekturę w szkole Sztuk Pięknych w Kazaniu. W latach 1909–13 studiował malarstwo na krakowskiej 
ASP u Wojciecha Weissa i Józefa Mehoffera. Naukę kontynuował w Paryżu. Zaangażowany w rewolucję 1905 r. Od 1926 r. dyrektor Szkoły 
Przemysłu Graficznego w Warszawie.
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66
T. Hitchins
(XIX w.)

Burza na morzu, 1835 r.

olej, płótno, 53 × 71 cm
sygn. i dat. l. d.: „Hitchins 1835”

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

67
Malarz nieokreślony
(XVIII w.)

Scena bitewna 

olej, płótno, 56 × 81 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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68
Otto Rabe
(1841 Królewiec – 1903)

Pejzaż

olej, deska, 26,5 × 35 cm
sygnowany l. d.: „Otto Rabe”

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

69
Julius Schönrock
(1835 Gdańsk – 1878 Berlin)

W górach Tyrolu 

olej, płótno, 17 × 42 cm
sygn. p. d.: „J. Schönrock”

Wystawiany i reprodukowany:
„Malarze XIX-wiecznego Gdańska”, 
Gdańsk, Związek Plastyków Artystów 
Polskich, 30 maja – 30 czerwca 2014, 
oprac. katalogu: Stanisław Seyfried, 
Gdańsk 2014 r. s. 45

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

Edukację artystyczną rozpoczął na Akademii Sztuk Pięknych w Królewcu. W tamtejszym 
Stowarzyszeniu Sztuki po raz pierwszy wystawiał swoje prace. Naukę kontynuował 
w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem wybitnego romantycznego malarza 
Augusta Wilhelma Schirmera. W Berlinie osiadł na stałe i brał udział w wystawach tamtejszej 
Akademii. Malował przede wszystkim nastrojowe krajobrazy, widoki górskie (szczególnie 
Alp) oraz pejzaże ze sztafażem. Był także portrecistą.

Niemiecki malarz-pejzażysta urodzony w 1841 roku. Działał w Królewcu, Monachium (do 
1882) i Sopocie (1903). Wystawiał swoje prace w Dreźnie, Hanowerze i Berlinie. Na swoich 
obrazach prezentował najczęściej widoki niemieckich zagród umieszczonych w lesistym 
pejzażu. Spotykane są również rzadsze, utrzymane w duchu symbolizmu, widoki Egiptu.
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72
Ryszard Kozakiewicz
(1924–1982)

Autoportret (praca dwustronna)

olej, płótno, 50 × 61 cm w świetle ramy
na odwrocie scena z kąpiącymi się 
postaciami

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

Artysta związany z Wybrzeżem. Należał do ZPAP od 1951 r. Jego prace znajdują się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni 
Orłowie, które ukończył w 1962 r. Otrzymał dyplom na Wy-
dziale Malarstwa PWSSP w Gdańsku, w pracowni prof. Jacka 
Żuławskiego w 1971 r. Współpracował też z prof. Kazimierzem 
Ostrowskim przy jego ściennych realizacjach. Prace Leszczyszyna 
znajdują się m.in. w Muzeum Miasta Gdyni i w wielu kolekcjach 
prywatnych w kraju i za granicą. Na Biennale Sztuki Gdańskiej 
w Sopocie otrzymał wyróżnienie za wspaniały portret córki Oli. 
W 1989 r. odbył podróż artystyczną do Kanady.

71
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Portret Sarmaty

olej, płótno na tekturze, 33,5 × 25 cm

Pochodzenie:
– Kolekcja Wiktora Koreckiego (wg. 
ustnego przekazu)

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

70
Andrzej Leszczyszyn
(1940 Sanok – 1996 Gdynia)

Autoportret

pastel, papier, 28,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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73
Tadeusz Cybulski
(1878 Kraków – 1954 tamże)

Portret kobiety

olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. l. d.: „T. Cybulski”

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

74
Malarz nieokreślony
(2 poł. XIX w.)

Portret kobiety w czerwonej 
sukni

olej, płótno, 48 × 42 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, krytyk, scenograf. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Następnie studiował w krakowskiej ASP: w latach 1905–1910 rzeźbę u Konstantego 
Laszczki a w latach 1918–1920 malarstwo u Wojciecha Weissa. W latach 1924–1925 
kontynuował studia w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Należał do Cechu Artystów 
Plastyków „Jednoróg” oraz Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. Malował pejzaże, 
martwe natury, portrety.
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75
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

W zimie

olej, płótno, 60 × 90 cm

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Kształcił się w Slade School of Fine Art w Londynie, pod okiem Alphonse’a Legrosa., oraz 
w paryskiej Académie Julia, gdzie jego nauczycielami byli: Benjamin Constant, Jean-Paul 
Laurens oraz Jules Joseph Lefebvre. Mieszkając w Montreuil-sur-Mer, należał do kolonii 
artystów tworzących w okolicach Étaples (l’École d’Étaples). W 1914 r. przeniósł się do 
Anglii. Od 1891 r. regularnie wystawiał na Salonach paryskich, ale także w londyńskiej 
Royal Academy, Art Institute of Chicago (1896–1913) oraz w The Pennsylvania Academy 
of the Fine Arts (1901–09). Malował przede wszystkim impresjonistyczne pejzaże, również 
portrety. Duzy wpływ na jego twórczość miał japońska sztuka drzeworytnicza Shin-hanga.

77
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż z łodzią

olej, płótno, 
61 × 81 cm

sygn. p. d.: 
„S. H. Voat.” (?)

cena wywoławcza: 
950 zł

estymacja: 
1 500 – 2 500 zł

76
Harry Van  

der Weyden
(1868 Boston – 

1952 Londyn)

Łodzie, 1897 r.

akwarela, papier, 
17 × 25 cm w świe-

tle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 

„Harry Van der 
Weyden Nov. 97”

cena wywoławcza: 
950 zł •

estymacja: 
1 500 – 2 500 zł

Kształcił się w Slade School of Fine Art w Londynie, pod okiem Alphonse’a Legrosa., oraz w paryskiej Académie Julia, gdzie jego nauczycielami 
byli: Benjamin Constant, Jean-Paul Laurens oraz Jules Joseph Lefebvre. Mieszkając w Montreuil-sur-Mer, należał do kolonii artystów 
tworzących w okolicach Étaples (l’École d’Étaples). W 1914 r. przeniósł się do Anglii. Od 1891 r. regularnie wystawiał na Salonach 
paryskich, ale także w londyńskiej Royal Academy, Art Institute of Chicago (1896–1913) oraz w The Pennsylvania Academy of the Fine 
Arts (1901–09). Malował przede wszystkim impresjonistyczne pejzaże, również portrety. Duzy wpływ na jego twórczość miał japońska 
sztuka drzeworytnicza Shin-hanga.
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80
Henryk Dąbrowski
(1927 Warszawa – 2006 tamże)

Gdańsk, 1975 r.

technika mieszana, papier, 
75 × 156 cm w świetle passe-parotut
sygn. i dat. p. d.: „Henryk Dąbrowski 
1975.”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty 

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 30 000 zł

81
Henryk Dąbrowski

(1927 Warszawa – 2006 tamże)

Nad Motławą, 1959 r.

pisak, papier, 68 × 49 cm w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany u dołu: „GDAŃSK 1959 HENRYK DĄBROWSKI”

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

79
Henry Rozycki
(XIX w.)

Portret królowej Wiktorii, 1842 r.

ołówek, papier, 8 × 6,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: (...) „Henry Rozycki”, 
dat. l. d.: „1842 r...”

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

78
Artysta nieokreślony
Według Jan Piotr Norblin de la Gourdaine
(1745 Misy-Faut-Yonne – 1830 Paryż)

Tivoli

ołówek, papier, 9,5 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout
opisany p. d.: „Tivoli”
u dołu napis odręczny: „par Norblin de la 
Gourdaine”

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Po II wojnie światowej wstąpił na Politechnikę Warszawską, 
gdzie studiował na Wydziale Architektury. Jego nauczycielami 
byli m.in. Z. Kamiński, L. Niemojewski, J. Zachwatowicz 
czy B. Lachert. Po ukończeniu studiów Dąbrowski pracował 
w zespole projektującym powojenny warszawski Muranów 
i pierwszą linię metra w Warszawie. Zaprojektował też m.in. 
pawilon na Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowane 
w 1954 z okazji X-lecia PRL czy wyróżniony Pawilon Polski na 
targach w Brukseli. Przez wiele lat pełnił funkcję kierownika 
Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na macierzystej uczelni. 
Około 100 kompozycji rysunkowych, graficznych i malarskich 
artysty znajduje się w prywatnych i państwowych zbiorach 
oraz w kolekcjach w Rzymie, Londynie, Paryżu, Madrycie, 
Genewie, Lugano, Nowym Jorku oraz w zbiorach Muzeum 
w Rapperswilu. Jego prace eksponowane były na wielu wy-
stawach i pokazach indywidualnych i zespołowych w kraju 
i za granicą. Artysta w swojej twórczości ukazywał perełki 
architektoniczne, ich wnętrza, panoramy miast. Szczególnie 
interesujące są rozbudowane panoramy Warszawy, Gdańska, 
Torunia, Kazimierza Dolnego, Krakowa, Tykocina, Pińczowa, 
Krasiczyna i innych.



7574 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

82
Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Handlarz starzyzną 
(L`Antiquaire), ok. 1930 r.

akwaforta, 14 × 11 cm (odcisk płyty), 
23 × 16 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie monogramem p. d.: „T/M”

Ilustracja do książki Noela Bureau 
„Marche aux Puces” wydanej w Paryżu 
w 1930 r.
Analogiczna praca opisana i reproduko-
wana:
Władysława Jaworska, „Tadeusz Makow-
ski”, Wrocław 1976 r., il. 127

cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 5 000 – 7 000 zł 

83
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Szczęśliwa rodzina

miękki werniks, papier, 21,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout

Praca pochodzi z albumu „La porte Lour-
de. Poémes en prose de René Morand,
dessins hors-texte par Eugéne Zak” 
wydanej w Paryżu w 1929 roku przez 
Galerie Zak.
Analogiczna praca opisana i reproduko-
wana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 5, 
str. 221

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. 
Po powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał 
w życiu artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów 
Polskich oraz kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język 
malarski. Przede wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego 
wyobraźni. Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał 
sangwinowe rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje 
o melancholijnej atmosferze. Głównymi bohaterami tych prac były postaci o wydłużonych 
i zrytmizowanych sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem do tych przedstawień 
był arkadyjski pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama 
barwna. Na sztukę artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację 
czerpał również ze sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz 
szkoły z Pont-Aven.

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



7776 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

84
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Portret mężczyzny, 1925 r.

ołówek, papier, 32,5 × 25 cm
sygn. dat. i opisany p. d.: „27 Septem-
bre/1925/Sanary/(…)/Hayden”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

85
Józef Popczyk
(1890 Brzeziny k. Krakowa – 
1971 Chorzów)

Pałac Elizejski

olej, tektura, 40 × 31 cm
sygn. p. d.: „J. Popczyk”
opisany na odwrocie: 
„Le Palais de l Élysée”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Polski malarz zaliczany do kręgu Ecole de Paris. Ukończył architekturę na Politechnice 
Lwowskiej, jednak to malarstwo było jego pasją. Znane są jego dwa pobyty w Paryżu 
w roku 1910 i 1920, a także wyjazdy do Wenecji i Anglii podczas których pogłębiał swe 
studia malarskie. Początkowo malował postimpresjonistyczne krajobrazy, później zwrócił 
się w kierunku kubizmu i abstrakcji.

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 jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.



7978 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

86
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie, 1918–1920

litografia barwna, papier, 33 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout
pod kompozycją napisy typograficzne  
l. d: „LEOPOLD GOTTLIEB. BARMHE-
RZIGKEIT. ORIGINALLITHOGRAPHIE”, 
p. d.: „VERLAG DER GESELLSCHAFT FÜR 
VERVIELFÄLTIGENDE KUNST, WIEN”

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

87
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt

litografia dwubarwna, papier, 
61,5 × 50 cm
sygn. i dat. na płycie u dołu:  
„H. BERLEWI. 1922.”
na odwrocie owalna pieczęć: „Etude 
CHAPELLE PERRIN PROMATIN |VERSA-
ILLES|ATELIER BERLEWI”

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

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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89
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 
1970 Paryż)

Martwa natura

litografia barwna, papier,  
48 × 60 cm (zadruk), 
51,5 x 64 cm w świetle 
passe-partout 
sygn. ołówkiem p. d.: 
„Hayden” oraz opisany l. d.: 
‚Eprouve d’Artiste’

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja: 2 200 – 2 600 zł

88
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 
1970 Paryż)

Pejzaż

litografia barwna, papier, 
44 × 65,5 cm (zadruk), 
54 × 75 cm w świetle ramy
sygn. ołówkiem p. d.: 
„Hayden”

cena wywoławcza: 
1 700 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

90
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia

litografia barwna, papier, 58,5 × 44,5 cm 
(zadruk), 64 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. g.: „Kisling”
l. d. ołówkiem: „XXXV/L” oraz p. d.: 
owalny wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: „Jean Kisling”

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 4 000 – 7 000 zł

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

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 jego prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie Zborowski, 
Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu 
(1968) i Museé des Beaux-Arts w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-Aven i Ślewińskiego, 
a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach 
dekoracyjnych. W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie do obserwacji natury.
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91
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 Paryż)

Modlitwa

technika mieszana, papier, 
17,5 × 20,5 cm w świetle passe-partout
u dołu pieczęć: „ATELIER |CYANKIEWICZ 
|1912–1981”

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

92
Henryk Waniek
(ur. 1942 Oświęcim)

Nieobecność Mistrza, 1975 r.

akwarela, papier, 42 × 60 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: „JAN.1975 HENRYK 
WANIEK”
opis wzdłuż lewej krawędzi:  
„752 NIEOBECNOŚĆ MISTRZA”

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W roku 1964 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale 
Grafiki w Katowicach. W latach 1965–66 był hospitantem na Wydziale Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym okresie zaangażowany był również w działalność 
założonego przez studentów ASP DKF „Kino-oko”, którego prezesem został w roku 1966. Na 
studiach związał się z malarzami o orientacji fantastyczno-magicznej, Barbarą i Henrykiem 
„Fantazosem” Ziembickimi. Przystąpił także do utworzonej w 1967 grupy Oneiron zwanej też 
Ligą Spostrzeżeń Duchowych. Członkowie tej grupy zwrócili się ku magii i alchemii, a także 
filozofii i religii Dalekiego Wschodu. Artyści próbowali penetrować i artystycznie wykorzystywać 
tzw. odmienne stany świadomości. W latach 60. i 70. odbywali regularne sesje, kręcili 
filmy, wydawali (w dwóch egzemplarzach) krążący po domach i pracowniach malarskich 
periodyk zatytułowany „Nowe Bezpretensjonalne Pismo Święte w Obrazkach”. W roku 1970 
uzyskał dyplom z plakatu u prof. Tadeusza Grabowskiego oraz grafiki artystycznej u prof. An-
drzeja Pietscha. Po studiach krótko pracował w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Katowicach jako nauczyciel sztuki oraz w Zakładzie Sztuki cieszyńskiej filii Uniwersytetu 
Śląskiego (1976–78) w charakterze wykładowcy. W roku 1976 był stypendystą Rządu 
Włoskiego na pobyt we Florencji, natomiast w l. 1976–77 otrzymał stypendium Fundacji 
Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation) w Nowym Jorku. Jest malarzem surrealistą. 
Realizuje swoje wizje w tradycyjnym malarstwie olejnym, zajmuje się również rysowaniem, 
grafiką wydawniczą i plakatem oraz sporadycznie scenografią do sztuk teatralnych. Prace 
śląskiego artysty eksponowane były na ponad 100 wystawach zbiorowych; jest również 
autorem ponad 100 wystaw indywidualnych.

Malarz, rzeźbiarz, ceramik, absolwent, a później wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Fascynował go polski folklor. W 1937 roku wyjechał do Paryża, gdzie dołączył 
do środowiska Ecole de Paris i zaczął czerpać artystyczne inspiracje z twórczości Matis-
se’a i Cézzane’a. Pierwsze większe sukcesy na wystawach paryskich przypadły na lata 
50-te, wtedy też nastąpiła ostatnia znacząca zmiana stylowa w jego twórczości. Wśród jego 
prac znaleźć można zarówno obrazy, rzeźby, przedmioty ceramiczne, kolaże jak i malunki 
ścienne wykonane z wykorzystaniem programowania elektronicznego oraz wielkoformatowe 
instalacje ze stali i pleksi.
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93
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Orłowo, 1971 r.

akwarela, ołówek, papier kremowy 
15,5 × 23 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „J. Cybis”
na odwrocie oprawy napis: „ORŁOWO 
1971”

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

94
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Sopot

olej, płótno, 50,5 × 70,5 cm
sygn. l. d.: TH. URTNOWSKI

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

Studiował pod kierunkiem A. Maennchena w akademii berlińskiej, a następnie w Paryżu. 
Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, malował widoki miasta i okolic. 
Ponadto zajmował się malarstwem religijnym (dla kościołów) oraz projektował dekoracje 
teatralne. Gdański Żuraw to charakterystyczny motyw w ikonografii miasta i w twórczości 
artysty. Urtnowski przedstawiał go w zróżnicowanej perspektywie i układzie, najczęściej 
w sąsiedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością w stonowanej ciepłej 
kolorystce urzeka swoją wyjątkowością.

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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95
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Widok Gdańska

olej, tektura, 36 × 44 cm
sygn. p. d.: „St. Fri... (?)”

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 300 – 2 000 zł

96
Helene Tupke-Grande
(1876–1946)

Port o zmierzchu

olej, płyta pilśniowa, 46,5 × 56 cm
sygn. p. d.: „H. Tüpke-Grande.”
na odwrocie kartka z maszynopisem: 
„Helene Tupke-Grande. |Malerinna. 
|Fodd 1872 i Breslau. (Tyskland) Repre-
senterad i museer i Breslau. Musei de 
Luxemburg. (Paris) |Nationalgalleri Berlin 
|m. f1 museer.”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 5 000 zł
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97
Stanisław Żurawski
(1889 Lwów – 1976 Kraków)

Akt

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: „Żurawski”

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

98
Marc Sterling
(1898 Rosja – 1976 Paryż?)

Martwa natura

olej, płótno, 38 × 61 cm
sygn. l. d.: „M. Sterling”

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

Pochodził z ukraińskiej rodziny żydowskiego pochodzenia. Studiował malarstwo w Odessie, 
następnie naukę kontynuował w Wchutiemas w Moskwie. W latach 1921–1922 przebywał 
w Berlinie. Rok później przeniósł się do Paryża. Tutaj związał się z paryskim środowiskiem 
artystycznym. Twórczość artysty jest bardzo zróżnicowana, był bardzo elastycznym i otwartym 
na nowe kierunki twórcą. Tworzył w wielu technikach – oleju, gwaszu, rysunku. Początkowe 
prace były utrzymane w duchu konstruktywistycznym. Następnie, w okresie paryskim 
artysta tworzył prace kubistyczne. W latach 30-tych swe zainteresowania skierował ku 
przedstawieniom bardziej figuralnym, malował portrety, martwe natury oraz kwiaty. Jego 
powojenne malarstwo cechuje ciemna paleta barw, a przedstawienia są pełne niepokoju, 
smutku. Dopiero po 1950 r. artysta sięga po łagodniejsze, cieplejsze kolory oraz weselsze 
motywy. W ostatnim okresie swojej twórczości, w latach 1960–1970, w jego pracach 
pojawiają się fantastyczne stworzenia, odrealnione pejzaże spowite w poetyckiej atmosferze.

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w latach 1907–13 studiował 
pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa. W czasie studiów był wielokrotnie 
nagradzany za swoje prace. Był współzałożycielem i członkiem Cechu Artystów Plastyków 
„Jednoróg”. Najczęstszym motywem jego obrazów odznaczających się żywą kolorystyką, 
były akty – głównie w pejzażu, krajobrazy, martwe natury i portrety. Pozostał pod dużym 
wpływem Wojciech Weissa.
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100
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 
Częstochowa)

„Pożegnanie 
dnia z nocą”

akwaforta, papier, 
20 × 28 cm (za-
druk), 22,5 × 30 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem 
l. d.: „TSętowski”, 
pośrodku opisany: 
„Pożegnanie dnia 
z nocą”, w p. d: 
„akwaforta EA”

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja: 
3 000 – 5 000 zł

99
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 
Częstochowa)

Oceaniczna 
orkiestra

akwaforta, papier, 
21,5 × 26,5 cm 
(zadruk), 
23,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem  
l. d.: „TSętowski”, 
pośrodku opisany: 
„Oceaniczna 
orkiestra”, w p. d.: 
„akwaforta EA”

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
estymacja: 
3 000 – 5 000 zł

101
Józef Wilkoń 
(ur. 1930) 

Don Kichot

tusz, akwarela, pastel papier, 
42 × 30 cm
sygn. p. d.: „JWilkon”

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. W latach 1947–1949 uczył się w Liceum 
Sztuk Plastycznych w Krakowie. W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 
1955. Jednocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 
wyjechał z Krakowa do Warszawy. Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców 
zajmujących się ilustracją. Zilustrował blisko dwieście książek dla dzieci i dorosłych wydanych 
w Polsce i kilkadziesiąt wydanych za granicą. Zajmuje się również scenografią (Teatr im. 
Wilama Horzycy w Toruniu, 1978) i projektuje gobeliny (Spółdzielnia im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie). Na początku lat 90. artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla 
niego równie ważną dziedziną jak ilustracja. Prace Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych 
i publicznych kolekcjach w kraju i za granicą.

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne 
i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje z presti-
żowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum 
wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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102
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Dwie grafiki: Kopernik (projekt 
pomnika) i i KRa-k (Krak 
zabijający smoka), ok. 1973

cynkografia, papier, 32 × 19,8 cm
na odwrocie owalna pieczęć „ARCHIVES 
SZUKALSKI”

i K Ra-k (Krak zabijający smoka), 
ok. 1973
cynkografia, papier, 32 × 19,8 cm
na odwrocie owalna pieczęć „ARCHIVES 
SZUKALSKI”
do prac dołączony certyfikat z Archiwum 
Szukalskiego

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

W 1907 roku wraz z rodzicami wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 
W wieku lat niespełna czternastu, zaczął uczęszczać do Institute of Art 
w Chicago. Na nadzwyczajny talent chłopca zwrócił uwagę przebywający 
wówczas w Stanach rzeźbiarz Antoni Popiel, który skłonił rodziców do 
wysłania go na studia na krakowskiej ASP. Szukalski kształcił się tam przez 
trzy lata pod kierunkiem Konstantego Laszczki oraz w pracowni Jacka 
Malczewskiego, biorąc wkrótce udział w wystawach Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta powrócił do Chicago w 1913 roku. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się ważnym nazwiskiem 
na krajowej scenie artystycznej. Niezwykła osobowość, niejednokrotnie 
określana mianem geniusza z uwagi na wszechstronne zainteresowania 
i umiejętności – oprócz wielkiego talentu malarskiego i rzeźbiarskiego był 
świetnym pianistą, współpracował z Alfredem Hitchcockiem przy filmowych 
efektach specjalnych, jego spisane wspomnienia brytyjska Akademia Nauk 
umieściła w podręczniku dla początkujących pisarzy. W 1925 roku prace 
artysty, wystawione w dziale polskim na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pa-
ryżu (rzeźby i projekty architektoniczne), zostały uhonorowane najwyższymi 
nagrodami przez międzynarodowe jury. Po podróżach po krajach Europy 
(1926–1928), Szukalski przybył do Krakowa, gdzie w 1929 zorganizowano 
retrospektywną wystawę jego twórczości. Założył tam w tym samym roku 
stowarzyszenie artystów Szczep Rogate Serce i jako mistrz Stach z Warty 
skupiał wokół siebie młodych malarzy i rzeźbiarzy. W latach 1936–39 
realizował w Katowicach zamówienie na płaskorzeźby dla budującego się 
gmachu Muzeum Śląskiego. W 1939 roku wyjechał z Polski i osiadł na 
stałe w Kalifornii. Ostatnia, retrospektywna wystawa jego prac, pierwsza 
w okresie powojennym, a ostatnia za jego życia, odbyła się w maju 1978 
roku w Pałacu Sztuki w Krakowie. Podczas wojny prawie cały dorobek 
artysty powstały w Polsce, uległ zniszczeniu.

103
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Kopernik, 1973 r.

druk artystyczny, papier, 49 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie l. d.:  
„SSzukalski 3 XII 1970”
pod kompozycją napis:  
„1473 – KOPERNIK – 1973”
dołączony certyfikat autentyczności 
z Archiwum Szukalskiego

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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104
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Pomnik Kopernika, 1973 r.

druk artystyczny, papier, 49 × 38 cm 
w świetle passe-partout
dołączony certyfikat autentyczności 
z Archiwum Szukalskiego

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

105
Salvador Dali
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Jeździec i jeleń, z cyklu 
„Bestiariusz la Fontaine’a”, 1974

sucha igła, kolor z szablonu, papier 
Arches, 39,5 × 57,6 cm (odcisk płyty)
sygn. p. d. ołówkiem: „Dali”
numerowane l. d. ołówkiem: „53/250” 
znak wodny ARCHES/FRANCE
Wydawca: Robert Mouret, Editions des 
Maîtres Contemporains, Paryż Lit: Michler 
& Lopsinger 655

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 13 000 zł

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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108
Jerzy Skrebec
(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Domy

olej, płótno, 70 × 60 cm
sygn. p. d.: „J. Skrebec”

Proweniencja:
Kolekcja Jerzego Sobczyka (wybitnego 
działacza gdańskiego a w latach 70 
i 80-tych prezesa Spółdzielni Pracy 
Rękodzieła Artystycznego „Artes”. Sobczyk 
był wielkim entuzjastą i społecznikiem 
promocji kulturalnej i turystycznej 
Pomorza i Kaszub).

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

W latach 1946–1951 kształcił się w łódzkiej PWSSP pod kierunkiem W. Strzemińskiego, 
następnie w PWSSP w Gdańsku w pracowni J. Studnickiego. Tworzył w technikach oleju, 
akwareli, gwaszu, skupiając się na zagadnieniach koloru. Tematami jego prac były martwe 
natury, pejzaże, motywy związane z Gdańskiem i Sopotem. Dzieła artysty znajdują się 
w zbiorach muzeów Warszawy, Gdańska i Szczecina, a także w wielu kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą.

107
Jerzy Skrebec
(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Pejzaż z kościołem

olej, płótno, 24,5 × 41 cm

Proweniencja:
Kolekcja Jerzego Sobczyka 
(wybitnego działacza gdańskiego 
a w latach 70 i 80-tych prezesa 
Spółdzielni Pracy Rękodzieła 
Artystycznego „Artes”. Sobczyk był 
wielkim entuzjastą i społecznikiem 
promocji kulturalnej i turystycznej 
Pomorza i Kaszub).

cena wywoławcza: 750 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

106
Jerzy Skrebec
(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Dworzec kolejowy 
w Gdańsku

olej, płótno, 45,5 × 55 cm
sygn. p. d.: „J. Skrebec”

Proweniencja:
Kolekcja Jerzego Sobczyka 
(wybitnego działacza gdańskiego 
a w latach 70 i 80-tych prezesa 
Spółdzielni Pracy Rękodzieła 
Artystycznego „Artes”. Sobczyk był 
wielkim entuzjastą i społecznikiem 
promocji kulturalnej i turystycznej 
Pomorza i Kaszub).

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 500 – 3 000 zł
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110
Miloslava Vrbova-Štefková
(1909 Zinkau/Žinkovy w Czechach – 
1991 Freudenstadt)

Baletnice

olej, płyta, 58 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: „M Vrbova”
na odwrocie dołączone potwierdzenie 
autentyczności podpisane przez artystkę

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarka czeska. Po ukończeniu gimnazjum w Pilźnie, w latach 1932-1938 studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. W latach 1937-1938 przebywała w Paryżu, gdzie 
kształciła się w Académie des Beaux-Arts u Františka Kupki. Jej pierwsza indywidulana 
wystawa miała miejsce w Brnie. W latach powojennych malowała głównie obrazy o tematyce 
tańca, baletu klasycznego inspiracje znajdowała w praskiej szkole baletowej i w salach 
ćwiczeń praskiego Teatru Narodowego. W 1951 r. wystawiła cały cykl obrazów Jezioro 
łabędzie, który do dzisiaj zdobi sale praskiego teatru. W latach 1952-1962 pokazywała 
swoje prace na wystawach indywidualnych w Czechach, m.in. w Pradze, Karlovych Varach, 
Mariańskich Łaźniach czy w Pilźnie. Od 1964 zamieszkała w Niemczech i z powodzeniem 
wystawiała w Monachium, Kolonii, Stuttgarcie, a także w Wiedniu, Salzburgu, Lucernie czy 
Zurychu. W 1969 roku otworzyła własną galerię w Obersdorfie, jej prace były wystawiane w 
Barcelonie i Montrealu. Była cenioną portrecistką; w latach siedemdziesiątych podróżowała 
do USA, by malować portrety rodziny prezydenta Ronalda Reagana. Obok ulubionych 
tancerek, scen baletowych i portretów malowała także pejzaże i miejskie motywy z Pragi, 
sceny religijne (Ukrzyżowanie w kościele w Žinkovie), martwe natury i kwiaty. W jej obrazach 
dostrzega się fascynację sztuką E. Degasa i inspiracje czerpane z malarstwa francuskich 
postimpresjonistów.

109
Zbigniew Kopania
(ur. 1949 Łódź)

Baletnica

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. p. d.: „Zbigniew Kopania”

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Artysta malarz, operator filmowy. Ukończył Wydział Operatorski PWSFTviT w Łodzi. Malował 
pod kierunkiem prof. Jerzego Mierzejewskiego. Obrazy, które maluje Zbigniew Kopania 
charakteryzują się bardzo dużym realizmem, a wręcz hiperrealistycznych. Tematem jego prac 
są martwe natury, kwiaty, pejzaże, baletnice. Jego prace były pokazywane na wystawach 
oraz znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.
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113
Kurt Moldovan
(1918 Wiedeń – 1977 tamże)

Alegoryczne i rzeczywiste 
przedstawienia zwyczajnych 
i nadzwyczajnych okropności 
wojennych

litografia barwna, papier, 47 × 62 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: „Moldovan”
odbitka numerowana: 1114/2500

cena wywoławcza: 750 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Malarz, krytyk, scenograf, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych austriackich ilustra-
torów. W latach 1937-40 uczył się w słynnej Kunstgewerbeschule w Wiedniu. W 1945 r. 
zapisał się do tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pobierał lekcje u Sergiusa Pausera 
i Herberta Boeckla. Odbył wyjazdy studyjne do Francji, Anglii, Włoch, Hiszpanii, Stanów 
Zjednoczonych, Meksyku i Maroka. W 1954 uzyskał dyplom na Akademii Sztuki Stosowanej 
w Wiedniu w pracowni Franza Herbertha. Szczególnie znane były jego serie ilustracji (m.in. 
pochodzące z lat 50. Fin de Siècle, Zodiac czy Danse macabre). Gazety często publikowały 
jego eseje, opowiadania i karykatury. Ilustrował wiele książek, pracował jako krytyk sztuki 
i scenograf. Zajmował się teatrem nie tylko jako scenograf, napisał libretto Miłość do baletu 
Pory roku w 1960 roku. Na uwagę zasługują również jego projekty mozaikowych stołów 
i współpraca przy animowanej wersji Alicji w Krainie Czarów (1971). Moldovan regularnie 
uczestniczył w międzynarodowych wystawach. Jego prace były docenione na Biennale 
Wenecji w 1950 roku. Następnie uczestniczył w Biennale Sao Paolo w 1954 roku oraz 
w wystawie pawilonu austriackiego na Światowych Targach w Brukseli w 1958 roku. W tym 
samym roku Moldovan został uhonorowany nagrodą Miasta Wiednia. W 1968 otrzymał 
Wielką Austriacką Nagrodę Państwową.

112
Jacek Markunas
(1952 – 2005)

Kompozycja 

pastel, papier, 41 × 29 cm 
w świetle passe-partout

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

111
Aleksandra Olga Wnęk
(1913 Kraków – 2018 Kraków)

Kompozycja

gwasz, kalka,
65,5 × 87 cm
w świetle oprawy

cena wywoławcza:  
1 300 zł •
estymacja:  
2 000 – 3 000 zł

Uczyła się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Ludwiki 
Mehofferowej (1934–1935) u Z. Pronaszki, na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach S. Filipkie-
wicza i K. Frycza oraz na Wydziale Grafiki u W. Weissa 
i K. Srzednickiego. Równolegle do studiów artystycznych 
w latach 1935–1939 studiowała Historię Sztuki na UJ. 
W 1945 roku została członkiem ZPAP. Pola twórczości 
Aleksandry Olgi Wnęk to malarstwo, rysunek, grafika, 
małe formy rzeźbiarskie. Szczególnie umiłowała sobie 
malarstwo olejne i akwarelę. Wiele prac artystki zostało 
zakupionych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Prace 
artystki znajdują się również w wielu zbiorach muzeal-
nych: w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum 
Waszyngtona w Alabamie, Muzeum Historycznym miasta 
Krakowa, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Brała udział w wystawach krajowych. Uczestniczyła 
w wielu plenerach, także międzynarodowych. Była 
współtwórczynią Grupy Artystycznej ERGO-7.

Studiował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi – projektowanie 
ubioru na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Jego dyplom był prezentowany  w Galerii „Zachęta” w Warszawie na wystawie „Dyplom 81”. 
Po ukończeniu studiów pracował w Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym w Łodzi jako projektant mody a następnie jako kierownik 
Zakładu Wzornictwa. W latach 80. pracował w różnych firmach odzieżowych jako projektant oraz uczestniczył w plenerach, wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. W 1990 roku rozpoczął pracę w Fabryce kosmetyków Pollena Eva w Łodzi, gdzie zaprojektował znak firmowy 
i opakowania dla prawie stu kosmetyków. W ostatnich latach życia skoncentrował się na działalności stricte artystycznej - malował obrazy 
i projektował przedmioty użytkowe.
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114
Paweł Wróbel
(1913 Katowice-Szopienice – 1984)

Wesołe miasteczko, 1981 r.

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. i dat. wzdłuż prawej krawędzi: 
„Wróbel 1981”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 12 000 – 20 000 zł

115
Jacek Pałucha
(ur. 1966 Częstochowa)

Kasyno, 1994 r.

olej, płótno, 40,5 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: „J. PAŁUCHA 94”

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

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

Urodzony w Katowicach-Szopienicach w ubogiej rodzinie, z zawodu górnik (pracował w ko-
palni Wieczorek); znany na Górnym Śląsku przedstawiciel amatorskiej twórczości robotniczej. 
Od powrotu z sowieckiego łagru na Kamczatce w 1947 związany z Grupą Janowską (wraz 
z Teofilem Ociepką i innymi malarzami nieprofesjonalnymi). W swojej twórczości skupiał 
się na przedstawieniu obrazów ginącego Śląska. Jego twórczość charakteryzuje bogata 
kolorystyka, uproszczone geometryczne formy przedstawionych budynków, postacie z ledwo 
zaznaczonymi twarzami oraz bogactwo szczegółów. Zyskał przydomek śląskiego Breughla.
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116
Leszek Żegalski
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

W masce, 2021 r. 

olej, płótno, 80 × 80 cm
sygn. l. d.: „ŻEGALSKI”
opisany na odwrocie: „Żegalski 2021 
WIELEMOWICE/ „W MASCE”

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

117
Leszek Żegalski
(ur. 1959 na Śląsku Cieszyńskim)

Zielone łóżko, 2020 r.

olej, płótno, 30 × 60 cm
sygn. p. d.: „ŻEGALSKI 20 R”
na odwrocie opisany: „z cyklu zielone 
łóżko” Wilemowice/2020/„zielone łózko/
ŻEGALSKI 2020”

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 11 000 zł

Studiował na ASP w Katowicach u Jerzego Dudy-Gracza oraz od 1982 na ASP w Krakowie, 
gdzie otrzymał dyplom 2 lata później. W 1988 r. został laureatem Grand Prix Ogólnopolskiej 
Wystawy Młodej Plastyki „Arsenał 88”. Artysta w tym samym roku wyjechał na kilka lat do 
Niemiec, gdzie poświęcił się intensywnej pracy artystycznej. Został tam członkiem Związku 
Malarzy Realistów, a od 2009 – grupy Apelles. Artysta brał udział m.in. w Targach Sztuki 
w Basel, Barcelonie, miał ok. 200 indywidualnych wystaw. Prace swoje pokazywał też 
razem z „Tercetem Nadętym”, który stworzył z Januszem Szpytem i Piotem Naliwajko oraz 
na zagranicznych, m. in. w Niemczech, Holandii, USA, Rosji, Kanadzie, Japonii. Żegalski 
uprawia malarstwo plafonowe, sztalugowe oraz fresk.



107106 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | Malarstwo

118
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze – 2019 Iwano-
Frankivsko)

Cafe, 2001 r.

olej, płótno, 60 × 48 cm
sygn. p. d.
opisany na odwrocie
Reprodukowany w:
M. Dorna, „Nikonorov’s Passion”, Gdańsk 
2018, s. 108

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

119
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze – 2019 Iwano-
Frankivsko)

Kompozycja, 2013 r.

olej, płótno, 105 × 105 cm
sygn. śr. dół
opisany na odwrocie
Reprodukowany w:
M. Dorna, „Nikonorov’s Passion”, Gdańsk 
2018, s. 132

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

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie. Jego prace były prezentowane na wielu 
wystawach w Belgii, Francji, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Rosji i Stanach Zjednoczo-
nych. Jego sztukę można znaleźć w prywatnych kolekcjach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Niemczech, USA, Kanadzie, Włoszech, Francji, Belgii, Rosji, Ukrainie, Węgrzech, Australii, 
Austrii, Anglii, Chinach, Japonii, Bahrajnie, Meksyku, Nowej Zelandii, Brazylii, Kostaryka 
i Czech, a także na stałych wystawach w Muzeum Sztuki w Iwano-Frankiwsku i Muzeum 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
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120
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Letnie małżeństwo

litografia barwna, papier, 64 × 50 cm 
(zadruk), 76 × 61 cm (wymiar arkusza), 
sygn. ołówkiem p. d.:
„Olbiński”, opisany w l. d.: „156/350”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 5 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

122
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Iluzoryczna specyfika losowych 
komplementów

litografia barwna, papier,  
61 × 60,8 cm (zadruk),

72 × 71 cm (arkusz),
sygn. p. d.: „Olbiński”, opisany l. d.: 

„17/350”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 5 000 zł

121
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Proclamation of Value

litografia barwna, papier, 76 × 50,5 cm 
(zadruk) 87 × 61 cm (arkusz),  
sygn. p. d.: „Olbiński”, opisany w l. d.: 
„312/350”

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 5 000 zł
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123
Waldemar J. Marszałek
(ur. 1960 Dobrzyca na Pomorzu)

Zwiastunki wiosny, 2000 r.

olej, płótno, 29 × 46 cm
sygn. l. d.: „W.J. MARSZAŁEK”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy  

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 5 000 – 10 000 zł

124
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Kontrabasista, 2018 r.

akryl, płótno, 18 × 13 cm
sygn. i dat. u góry: „2018 E.DWURNIK”
opisany na odwrocie: „2018/E.DWUR-
NIK”

cena wywoławcza: 7 000 zł •
estymacja: 12 000 – 17 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 1965 
roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował 
miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza 
architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl 
Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas 
papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upa-
miętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) 
oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym 
pod wrażeniem wojen na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor 
ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących 
swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego 
zapisu naszej kultury.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych) 
w Gdańsku na kierunku grafiki użytkowej. Dyplom uzyskał w 1985 roku. Zaraz po studiach 
rozpoczął pracę pedagogiczną na uczelni, najpierw jako asystent, obecnie profesor. W okresie 
studiów i przez wiele lat po ich ukończeniu uprawiał litografię i zajmował się projektowaniem 
graficznym. Od 1994 roku uprawia przede wszystkim malarstwo i rysunek. Od roku 2004 
rozpoczął pracę nad cyklem prac w technice cyfrowej. Ma na swym koncie ponad 30 wystaw 
indywidualnych i udział w przeszło 200 ekspozycjach zbioro-wych w kraju i za granicą. 
Mieszka i pracuje w Gdańsku.
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125
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Przystań w Gdańsku, 1974 r.

akryl, płyta, 60 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: „1974 K. Śramkiewicz”
opisany na odwrocie: „Kazimierz Śram-
kiewicz/80–322 Gdańsk Olwia ul. Podha-
lańska 16/„Przystań w Gdańsku”/60 × 80 
cm – akryl, – 1974 r.”

cena wywoławcza: 8 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

126
Tadeusz Ciesiulewicz
(1936 Wilno – 1997)

Blaszany bębenek, 1986 r.

olej, płótno, 38 × 38 cm
sygn. i dat. l. d.: „Tad. Ciesiulewicz 1986”
opisany p. d.: „Blaszany bębenek”
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

Malarz, grafik, projektant plakatów oraz ilustracji książkowych. Studia rozpoczął w gdańskiej 
ASP, w pracowniach prof. Janusza Studnickiego oraz prof. Hanny Żuławskiej. Dyplom 
uzyskał w 1936 roku. Pracował jako nauczyciel w państwowym liceum sztuk plastycznych 
w Gdyni Orłowie. Od 1968 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 
1977–1980 sprawował urząd wiceprezesa Okręgu Gdańskiego ZPAP. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach wielu polskich muzeów, jak na przykład w muzeach narodowych w Gdańsku, 
Warszawie, Szczecinie oraz zagranicznych.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom 
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział 
w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki 
i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. 
Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu, 
a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty 
jazzowe.
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127
Jerzy Mróz
(1946 Łódź – 2010 Łódź)

Z cyklu Przejścia

olej, płótno, 33 × 27 cm
sygn. p. d.: „JERZY T. MRÓZ”
na krośnie papierowa nalepka z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

128
Stanisław Młodożeniec
(ur. 1953 r.)

„Ezra” House, 2019 r. 

olej, płótno, 89 × 119,5 cm 
sygn. i dat. l. g.: „S. MŁODOŻENIEC / 
2019”
opisany na odwrocie: „S. MŁODOŻENIEC/ 
„EZRA” HOUSE 2019/ oil/ canvas”

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

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pra-
cowniach profesorów Michała Byliny i Jacka Sienickiego. Maluje obrazy realistyczne lub 
figuratywne i abstrakcje. Inspiruje się tradycjami wielkich awangard pierwszej połowy XX 
wieku. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia w swoich 
pracach. Ostatnio prace Stanisława Młodożeńca obszerniej prezentowane były w trakcie 
festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny artystów: 
jest synem grafika Jana.

Studia ukończył w 1970 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
w pracowni prof. Mariana Jaeschke. Poza malarstwem sztalugowym uprawiał także rysunek 
i grafikę. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych w Polsce i na świecie. Laureat m.in. 
I Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1974 r.) 
oraz Ogólnopolskiego konkursu z okazji 30-lecia PRL w Warszawie (1975 r.). Prace artysty 
znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.
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129
Renata Godlewska
(ur. 1953)

Mewy

olej, płótno, 115 × 135 cm
sygn. monogramem l. d.: „RG”
opisany na odwrocie: „RENATA GODLEW-
SKA |„Mewy” OLEJ 135 × 115”

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

130
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1949 Mediniškiai/Litwa)

Twarze, 1992 r.

pastel, papier, 41,5 × 59 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: „92 Stasys” 

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem 
m.in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.

W 1979 roku ukończyła PWSSP w Gdańsku w pracowni prof. J. Zabłockiego. Miała wystawy 
indywidualne w Gdyni, Malmö oraz w Nowym Jorku. Współpracowała z europejskimi 
kreatorami mody, projektując scenografie do pokazów. Aktualnie zajmuje się scenografią 
teatralną. Jej prace, inspirowane estetyką lat 80-tych XX wieku, znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Polsce i zagranicą.
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131
Michel Adlen 
(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Teka Clowns de Paris, 1959 r. 

ręcznie kolorowanych 11 litografii, 10 druków artystycznych, papier, 34,5 × 25,5 cm 

Wydany w 1959 roku album „Clowns de Paris” wykonany w 250 egzemplarzach 
zawierał 25 prac Adlena oraz tekst autorstwa Serge’a – historyka cyrku

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

Artysta pochodzenia ukraińskiego, tworzący we Francji; związany z École de Paris. W latach 
1918-1920 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W tym samym czasie 
współpracował z pismem Die Muskete, dla którego tworzył ilustracje. W 1923 roku wyjechał 
do Berlina, gdzie uczestniczył w wystawie grafiki. W tym samym roku wyjechał do Paryża, 
gdzie mieszkał do śmierci. W 1929 otrzymał francuskie obywatelstwo. Swoje prace Adlen 
wystawiał na paryskich Salonach. Członek kilku ugrupowań artystycznych (m.in. L’Araigne, 
La Satire, Les Imagiers).   W 1936 uczestniczył w Międzynarodowej Wystawie Pracowników 
Stolarstwa w Warszawie. Artysta malował pejzaże, martwe natury, kwiaty, kompozycje 
figuralne, akty. Zajmował się także grafiką i ilustracją. Wpływ na jego twórczość miała sztuka 
kubistów i fowistów; artystę fascynowało malarstwo mistrzów  Corota, Pissara, Cezanne’a. 
Adlen pracował w swoim atelier w Paryżu, w Limousin i Nicei i pozostał aktywny do końca 
życia. Zmarł w swoim studio w wieku 81 lat
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132
Władysław Nehrebecki 
(1922 Ujków Stary – 1977 Katowice)

Alfred Ledwig 
(1929 Bieruń Nowy – 2006 Niemcy)

Leszek Lorek 
(1922 Ujków Stary – 1977 Katowice)

Zgubiony ślad (Zmylony trop) 
1974 r., z cyklu: „przygody Bolka 
i lolka”

w zestawie: 3 folie animacyjne (farby 
emulsyjne, folia celuloidowa, każda 
23 × 28 cm)
oraz rysunek gwaszem, tuszem z tłem 
pejzażowym dla kompozycji figuralnych 
(23,5 × 29,8 cm)

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 6 000 zł

133
Koszulka klubu OGNIWO SOpOT 
RUGBY, Mistrz polski 2019

Koszulka z 19 autografami zwycięskiej 
drużyny m.in: Robson, Wilczuk, Szulta, 
Zając, Walter, Porebski, Piotrowski,  
Plichta, Dima, Grabowski
koszulka w oprawie wym. 94 × 64 

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 1 000 – 2 000 zł
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134
Tapiseria
Flandria 1 połowa XVIII wieku

z pejzażem leśnym; na pierwszym planie 
dwie czaple; na drzewach po bokach – sie-
dzące ptaszki; pośrodku – w głębi – zarysy 
architektury; koloryt: liczne odcienie zieleni, 
brązu i beżu; wełna, jedwab;
wymiary: 82 × 275 cm

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł
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135
Jan Lodewyk Schuer
(ok. 1698–?)

Historia miasta Gdańsk z 50 widokami, 1764 r.

(Beknopte beschryving van de stadt Dantzig...)

druga edycja holenderskiego opisu Gdańska, oparta na dziele G.R. Curickego, Der Stadt 
Dantzig historische Beschreibung..., wyd. J. i G. Janssonius von Waesbergen, Amsterdam-
-Gdańsk 1688. Dzieło powstało po wojnie o sukcesję polską, w związku z ucieczką króla 
Stanisława Leszczyńskiego z oblężonego przez Rosjan i Sasów Gdańska. Opis dotyczy m.in. 
ustroju, historii, stosunków wyznaniowych, budowli, obwarowań, portu.

Prezentowany strodruk zawiera 50 rozkładanych miedziorytów z 1764 roku przedstawia-
jących widoki i wydarzenia w Gdańsku, m.in. oblężenie Gdańska oblężonego przez Rosjan 
w 1734 r. – Gezicht van de Stadt Dantzig langs den Weisselkant, En hare bombardering in’t 
jaar 1734, klasztor w Gdańsku Oliwie, widok Żurawia, Ratusz, Kościół Mariacki, Zieloną 
Bramę, Dwór Artusa,, Wielki Młyn, kościół św. Elżbiety

Wymiary arkuszy z widokami to około 18,5–22 × 30 cm, wymiary miedziorytów to około 
12–13,5 × 17,5 – 19,5 cm (odcisk miedziotytu); Panorama Gdańska oblężonego przez 
Rosjan w 1734 r. wymiar: 27 × 39,5 cm (23,5 × 36,5 cm odcisk)
wymiar książki: 22 × 14 × 4 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 13 000 zł
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136
Kolekcja 104 widokówek  
z widokami pelplina
od około 1900 do około 1945

wym. widokówek to około 9 × 14 cm,  
umieszczone w koszulkach w albumie

Opisane i reprodukowane:
Dieter Zimmermann, Każdy chce zobaczyć z biska. Gdańsk i bałtyckie kąpieliska, cz. 2, Bernardinum 2008 r, 
s. 115–119 (9 widokówek)
Widokówki są unikatowym zbiorem pocztówek z miejscowości Pelplin, leżącej w woj. pomorskim. Tradycje 
miasteczka sięgają 1274, kiedy to książę pomorski Mszczuj II przekazał cystersom wieś Pelplin. Miasteczko zwane 
jest „Pomorskimi Atenami” przez unikatowy, doskonale zachowany średniowieczny pocysterski zespół klasztorny 
wraz z barokowym wyposażeniem ołtarzy, gotyckimi stallami z połowy XV w. oraz najwyższym ołtarzem w Polsce 
z lat 1623–1624, dekorowanym obrazami Hermana Hana. W zbiorach Muzeum Diecezjalnego znajdziemy jedyny 
w Polsce, jeden z dwudziestu kompletnych na świecie egzemplarz Biblii Gutenberga.

W zbiorze pocztówek są widoki panoramiczne miasteczka, klasztoru i katedry, Seminarium Duchownego, Pałacu 
Biskupiego, cukrowni, młynu, hoteli i zajazdów pelplińskich a także widoki malowniczej rzeki Wierzycy przepły-
wającej przez miejscowość.

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł 
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137
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Asklepios

brąz patynowany, podstawa kamienna, 
wys. 48 cm (z podstawą)
sygn. u dołu: MITORAJ na odwrociu: 
A 673/1000 HC

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

138
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Kea, 1979 r.

brąz patynowany, wys. 28 cm (z podstawą)
sygn. u dołu: Mitoraj oraz wewnątrz nr: 
34/250

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

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

AUKCJA VARIA® (42) | RZEŹBA
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139
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz (Cuirasse II), 1986 r.

brąz, kamień, wys. 13 cm 
(z podstawą)
sygn. p.d.: MITORAJ

Do rzeźby dołączony jest certyfikat 
Art-Objet w Paryżu z 15 XI 1986.

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

140
Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Portret męski

brąz patynowany, wys. 15 cm (z podstawą)
sygn. p. d.: MITORAJ

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

141
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Artykulacje

brąz, średnica 9 cm
sygn. na awersie: MITORAJ
na odwrocie numer: H 306/500 oraz 
stempel z napisem w otoku: EXPERI-
MENTATION MULTICENTRIQUE PFIZER 
83–84 |ARTICULATIONS

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 2 000 – 4 000 zł

142
Tomasz Kawiak 
(ur. 1943 r. Lublin)

Kieszeń jeansowa

brąz, wys. 19,5 cm
sygn. na odwrociu (wycisk): TOMEK 
KAWIAK powyżej: 21/25

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 5 500 – 7 000 zł

Artysta jest jednym z najbardziej charakterystycznych twórców swego pokolenia. Ukończył 
malarstwo oraz architekturę wnętrz na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom 
uzyskał w 1968. Związany z macierzystą uczelnią, w latach 1968–70 pracował jako asystent 
w pracowni ceramiki na Wydziale Malarstwa. W 1970 roku zaprezentował akcję „Ból Tomka 
Kawiaka”, podczas której zabandażował okaleczone przez służby miejskie drzewa przy jednej 
z lubelskich ulic. Tego samego roku wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował artystyczną 
edukację w Ecole des Beaux-Arts. Znany z oryginalnych działań artystycznych m.in. akcji 
„cegłowania” (briquetage), polegającej na pozostawianiu przez artystę w miejscach, które 
odwiedzał podczas swych licznych podróży, jednakowych cegieł wypalanych w czerwonej 
glinie, o wymiarach 20 × 10 × 3 cm.
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144
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Bażant

brąz patynowany, kamień, wys. 57,5 cm, 
dług. 92 cm, szer. 24 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Rzeźbiarz, medalier, rysownik, malarz, profesor ASP w Krakowie. Od 1994 roku członek 
Polskiej Akademii Umiejętności, uczeń Xawerego Dunikowskiego. Po ukończeniu Liceum 
Sztuk Pięknych rozpoczął studia na krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Tworzył 
urzekające, kameralne rzeźby łącząc w jedną, fantastyczną formę brąz i kamień. Jego 
inspiracją była zawsze natura ze swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolorów. Był 
również autorem licznych realizacji monumentalnych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), 
rzeźba Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod Baranami (2000).

143
Tańczący faun
koniec XIX w.

brąz patynowany, wys. 82 cm

Rzeźba ukazuje kopię rzeźby z pompe-
jańskiego Domu Fauna. Oryginał brązu 
znajduje się w zbiorach Narodowego 
Muzeum Archeologicznego w Neapolu.

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15000 – 20 000 zł
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147
Szkoła Kenara

lata 60-te XX w.

Głowa kobiety

drewno, wys. ok. 50 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

148
Jerzy Lewandowski
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Akt

alabaster, marmur; wys. 55 cm 
(z podstawą)

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

146
Jerzy Lewandowski
(1944 Piotrków Kujawski – 2018)

Evita, 1991 r.

czerwony alabaster,  
cokół z z czarnego marmuru
sygn. monogramem autorskim i dat.: 
1991
wys. 40 cm (z podstawą)

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

145
Jerzy Lewandowski

(1944 Piotrków Kujawski – 
2018)

Akt

alabaster kalifornijski, podstawa 
z granitu; dług. 42 cm

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

Uczył się rzeźby pod kierunkiem profesora Stanisław Horno-Popławskiego. Tworzył zarówno 
w Polsce jak i w Niemczech i w  Kalifornii (Palm Springs). Rzeźbił głównie w kamieniu, 
tworząc poetyckie i unikatowe akty. „(…) Lewandowski rzeźbiąc w rozmaitych konwencjach, 
daje popis najwyższej klasy rzeźbiarskiego rzemiosła. Potrafi ujarzmić każdy kamień i zmusić 
go by nabrał kształtów o doskonałych proporcjach i wyważeniu bryły. Potrafi operować fakturą 
i światłem rzeźby. Obok gładko polerowanych marmurów, pojawiają się chropawe piaskow-
ce, a także granit, obrobiony częściowo, co tworzy wartość opartą na kontraście między 
wypolerowaną a surową powierzchnią. Linie rzeźb są miękkie i opływowe z kontrapunktem 
ostrej krawędzi lub zgeometryzowanej powierzchni. Geometryczność form pojawia się tam, 
gdzie postaci są w ubraniach: fałdy szat układają się ostro, a płaszcz spływa sztywną taflą. 
Każda z rzeźb Lewandowskiego staje się etiudą na linię, światło i fakturę. Błędem, jednakże, 
byłoby sądzić, że rzeźba dla Lewandowskiego stanowi pretekst do warsztatowych popisów. 
Artysta fascynuje się obranym tematem. Każda rzeźba jest próbą ujęcia go z innej strony. 
Prace przedstawiają panoramiczny obraz świata, którego rozmaite aspekty ujęte są wielorako 
w różnych materiałach. W swym ulubionym temacie – kobiecym akcie, artysta oddaje w 
kamieniu prawdę o zmienności i zagadkowości kobiety. Raz jawi się ona jako opiekuńcza 
Madonna, innym razem – złowroga Nemesis, by stać się namiętną kochanką, której kształty 
nawet w chłodnym kamieniu kuszą by ich dotknąć”.

Marzena Beata Guzowska [katalog rzeźby Jerzego Lewandowskiego, nlb]



137136 sopocki dom aukcyjny AUKCJA VARIA® (42) | RZEŹBA

150
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Ulotna

brąz patynowany, wys. 41 cm
sygn. na lewym skrzydel od góry: 
Sętowski

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 6 000 – 9 000 zł

151
Tomasz Sętowski

(ur. 1961 Częstochowa)

Dama Pik

brąz patynowany, wym. 
22 × 8 × 8 cm

sygn.Sętowski

cena wywoławcza: 2 600 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

149
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Don Kichot

brąz patynowany, 
wym. 31 × 7,5 × 9,5 cm
sygn. na podstawie: Sętowski

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

„Chcę przetrwać w swoich dziełach, zachować nieśmiertelność. 
A wszystko zaczęło się od obrazów Malczewskiego. Kiedy zoba-
czyłem, na ilu obrazach on występuje, pomyślałem sobie, czemu 
nie – też się trochę poumieszczam! Poza tym, kiedy zapuściłem 
bródkę i wąsik, stałem się niejako bohaterami swoich obrazów. 
Inspiruje mnie wizerunek Don Kichota i Barona Mauthausena, do 
których jestem nieco podobny”.

Tomasz Sętowski

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „reali – zmem magicznym”. Od 1998 roku jest 
obecny na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM 
Gallery, gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela 
Parkesa. Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. 
Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego 
(obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” 
(2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów 
i podobnych wydawnictw. 
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155
Bransoleta
koniec XIX w.

złoto, pr. ok. 0,583, grawerowane, 
łańcuszki złoto pr. 0,560, srebro 

pr. 0,925, m. 45,28 g,  
17 szt. diamentów w szlifach mieszanych 

łącznie ok. 0,25 ct

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 24 000 zł

157
Kolczyki biedermeier

I poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,580, m. 10,57 g

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

152
Brosza biedermeier
Rosja, II poł. XIX w.

złoto, pr. 56, dukatowane, m. 14,26 g,
1 perła hodowana
8 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

154
Komplet biżuterii
Włochy, XIX w.

kolczyki i broszo-wisior
złoto, pr. 0,500, m. 19,02 g,
perły hodowane 

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

153
Bransoleta biedermeier
Rosja, II poł. XIX w.

złoto, pr. 56, dukatowane, 
m. 59,91 g, 1 pereł hodowanych,
8 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 26 000 zł

156
Broszka
XIX w.

złoto, pr. 0,585, m. 6,79 g

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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159
Bransoleta biedermeier

XIX w.

złoto, pr. 0,750, srebro pr. 0,800, 
m. 36,75 g

6 szt. diamentów łącznie ok. 0,60 ct, 
Si-P/J, 31 szt. rozet diamentowych,

7 szt. półpereł, czarna emalia

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

158
Bransoleta 
poł. XIX w.

złoto, pr. 0,475, m. 20,62 g,
42 szt. rozet i rautów diamentowych 
łącznie ok. 3,50 ct

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł

160
Bransoleta
Halberg, Sztokholm, 1892 r.

srebro złocone, m. 44,19 g,
onyks,
sygn.: C.G.

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

162
Kolczyki

pocz. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 8,05 g,
60 szt. rozet diamentowych, 

łącznie ok. 2,50 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

164
Broszka – kamea

XX w.

złoto pr. 0,500, metal, m.11,2 g,
muszla

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

163
Kolczyki, biedermeier
I poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 8,05 g
10 szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

161
Broszka
I poł. XX w.

nisko próbne złoto, m. 11,55 g,
1 półrozeta holenderska, rozety 
diamentowe

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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166
Kolczyki w stylu edwardiańskim

XX w.

złoto, pr. 0,500, platyna, m.3,10 g,
2 szt. diamentów (1 szt. ok. 0,40 ct,

VS2/H; 1 szt. 0,35 ct VS2/J),
2 szt. diamentów łącznie ok. 0,20 ct,

8 szt. diamentów w szlifach 8/8 łącznie
ok. 0,12 ct, 4 szt. rozet diamentowych 

G-L/VS-P3

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

165
Kolczyki
początek XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 4,11 g,
2 szt. diamentów, łącznie ok. 0,60 ct, 
P1-P2/H-K, szlif 8/8,
4 szt. diamentów,
4 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 800 – 8 000 zł

167
Kolczyki
II poł. XIX w.

srebro werbletowane złotem pr. 0,580, 
zapięcie wtórne złoto pr. ok 0,750, 
m. 7,38 g, 2 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,10 ct, rozety diamentowe

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

168
Bransoletka

Art Déco, lata 1930–1940

złoto, pr. 0,585, m. 15,66 g,
diament centralny ok. 0,90 ct,

9 szt. diamentów w starym szlifie 
brylantowym ok. 2,44 ct, G-H/SI2-P1 

(1 szt. P2)

cena wywoławcza: 24 000 zł 
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

170
pierścionek

XX w.

platyna, m. 3,92 g,
brylant 2,11 ct, VS1/K

cena wywoławcza: 42 000 zł
estymacja: 50 000 – 58 000 zł

169
Wisior
Art Déco, lata 1920–1930

złoto pr. 0,585, srebro, m. 3,32 g,
1 szt. diament ok. 0,10 ct, Si/J,
rozety diamentowe

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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172
Broszka
Art Déco, Francja, lata 1920–1930

złoto, pr. 0,750, platyna, m. 17,96 g,
35 szt. diamentów, łącznie ok. 6,59 ct, 
VS2-P2/H-L
stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 48 000 – 60 000 zł

173
pierścionek z diamentami

l. 30. XX w.

platyna, m. 5,25 g, 19 szt. diamentów 
łącznie ok. 1,67 ct, SI2-P1/H, stary szlif 

brylantowy, szlif ósemkowy

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 18 000 – 22 000 zł 

174
pierścionek
Art Déco, l. 20. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 3,16 g,
1 szt. diament ok. 1,75 ct, SI/J,  
szlif cushion
16 szt. rubinów, 10 szt. rubinów 
w szlifach bagietowych, 8 szt. diamentów 
w szlifach tablicowych

cena wywoławcza: 62 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

171
Bransoleta
Art Déco, lata 1920–1930

platyna, m. 28,65 g,
216 szt. diamentów łącznie 
ok. 4,00 ct, VS-Si/H-I,
1 szt. szafir w szlifie fantazyjnym 
ok. 1,50 ct

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



147146 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | BIŻUTERIA

179
Kolczyki

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 7,24 g,
10 szt. szafirów ok. 0,40 ct,

26 szt. diamentów ok. 0,36 ct

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 500 - 4 000 zł 

181
Broszka

XX w.

złoto, pr. „3”, m. 20,54 g,
diament centralny ok. 0,36 ct, P1/I-J

90 szt. diamentów w szlifie 8/8, łącznie 
ok. 1,80 ct, VS-Si/G-J

11 szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

180
Broszo-wisior
Austria, koniec XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 18,36 g,
1 szafir w szlifie kaboszon, ok. 1,00 ct,
35 diamentów łącznie ok. 2,00 ct, 
VS-Si/H-I,
rozety diamentowe

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 36 000 – 40 000 zł

177
Bransoletka

l. 30. XX w.

złoto, pr. 0,750, srebro, m. 34,60 g,
30 szt. rozet diamentowych,

emalia kobaltowa

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

178
Bransoletka
Art Déco, lata 1920–1930

złoto pr. 0,750, platyna, 
m. 7,36 g,
diament centralny 
ok. 0,24 ct, VS/H,
2 szt. diamentów 
w szlifach 8/8 łącznie 
ok. 0,02 ct, rozety 
diamentowe

cena wywoławcza:  
7 000 zł
estymacja:  
8 500 – 10 000 zł

176
Kolczyki
Art Déco, lata 1920–1930

złoto, pr. 0,585, m. 6,18 g, 
24 szt. diamentów w szlifach 8/8  
oraz starych szlifach brylantowych łącznie 
ok. 0,80 ct, SI-P/G-H, żywica niebieska

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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185
pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 4,67 g,
brylant centralny ok. 1,11 ct, SI2/G,

98 szt. diamentów łącznie ok. 0,97 ct, 
SI/H-K

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

187
pierścionek z diamentami

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,45 g,
26 szt. diamentów, łącznie 

ok. 1,1–1,3 ct, VS/K-L,

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł 

186
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 14,94 g,
28 szt. brylantów  
łącznie ok. 2,8 ct, SI-P1/J-K

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

183
Kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,750, m. 14 g,
732 szt. brylantów łącznie ok. 7,32 ct, 

SI-P3/H-K

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

182
Zawieszka
współczesna

platyna (zawieszka), złoto, pr. 0,585 
(łańcuszek), m. 1.70 g,
diament ok. 1,4 ct, VS2/L

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

184
Kolczyki
współczesne

złoto, pr. 0,750, m. 18,24 g,
562 szt. diamentów (szlif brylantowy oraz 
bagiety), łącznie ok. 8,00 ct, VS-SI/G-I
szlif brylantowy oraz bagiety

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 24 000 – 28 000 zł
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190
Wisiorek w formie jaja

Fabergé, Petersburg, II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 26,50 g,
8 szt. brylantów łącznie ok. 0,10 ct, VS/H
emalia kobaltowa, inskrypcja na zawiesiu: 

Faberge 36/1000

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 28 000 – 40 000 zł

192
Obrączka

współczesna

złoto, pr. 0,750, m. 4,82 g,
18 szt. brylantów łącznie ok. 3,15 ct, 

VS/H-K

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 26 000 zł

188
Bransoleta
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 35,20 g,
6 szt. diamentów łącznie ok. 0,75 ct, 
SI-P/J-L
187 szt. rautów diamentowych łącznie 
ok. 2,50 ct

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000 zł

189
Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 25,36 g,
462 szt. brylantów łącznie 
ok. 3,00 ct, SI-P3/H-N

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

191
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 0,750, m. 19,69 g,
84 szt. diamentów w szlifie bagiet 
ok. 1,60 ct VS-SI/H-K,
84 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,60 ct SI-P1/H-K,

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł



153152 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (42) | BIŻUTERIA

198
para obrączek

współczesne

złoto pr. 0,750, m. 3,29 g,
98 brylantów (2x49), łącznie ok. 0,69 ct, 

SI/H-I/

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

197
Kolczyki
XX w.

złoto 0,750, masa 2,52 g,
2 szt. diamentów łącznie ok. 0,75 ct, 
SI2-P2/H-J
stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

194
pierścionek

XX w.

złoto pr. 585, m. 2,38 g,
diament, ok. 1,85 ct, SI1/J

stary szlif brylantowy

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

193
pierścionek
XX w.

złoto pr. 585, m. 2,53 g,
diament ok. 1,59 ct, VS2/K-L
stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 38 000 – 45 000 zł

196
Obrączka z brylantami

współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 3,81 g,
26 szt. brylantów łącznie ok. 2,05 ct,  

VS-Si1/G-I

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

195
Wisior
XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 7,62,
21 szt. rozet diamentowych,
szmaragd ok. 1,40 ct,
syntetyczny rubin

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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199
pierścionek
współczesny

platyna, m. 6,55 g,
1 brylant 7,03 ct VS1/M;
dołączono certyfikat HRD (Hoge Raad 
voor Diamant)

cena wywoławcza: 280 000 zł
estymacja: 380 000 – 450 000 zł

201
pierścionek
współczesny

platyna, m. 6,93 g,
1 diament w szlifie owalnym 3,03 ct 
VS1/D, 
2 diamenty w szlifach fantazyjnych 
łącznie ok. 0,70 ct Si/I-J, 
26 brylantów łącznie ok. 0,15 ct 
VS-Si/H-I
do centralnego kamienia
dołączono certyfikat GIA (Gemological 
Institute of America)

cena wywoławcza: 380 000 zł 
estymacja: 520 000 – 650 000 zł

200
Obrączka eternity

współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 4,65 g,
18 szt. diamentów w szlifie szmaragdowym 

ok. 5,58 ct, VS1-VS2/F-G, wykończenie 
EX-VG, dołączono certyfikaty GIA (Gemological

Institute of America) do diamentów

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 100 000 zł
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202
Komplet biżuterii z diamentami: kolczyki  
i kolia Włochy
współczesny

złoto pr. 0,750, m. całkowita 182,60 g
w sumie: 1205 szt. diamentów, łącznie ok. 40,49 ct

KOLIA
diamenty: 17 szt. łącznie ok. 9,35 ct, szlif fantazyjny – łezki;
490 szt. łącznie ok. 10,58 ct, nowy szlif brylantowy;
328 szt. łącznie ok. 9,84 ct, prostokąty;
w sumie: 835 szt. łącznie ok. 29,77 ct, VS-SI-P1/I-J

KOLCZYKI
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 3,30 ct, szlif fantazyjny – łezki;
250 szt. łącznie ok. 2,86 ct, nowy szlif brylantowy;
114 szt. łącznie ok. 4,56 ct, bagietki;
w sumie: 370 szt. łącznie ok. 10,72 ct, SI/I-J

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 160 000 – 200 000 zł

203
Kolczyki z brylantami
współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 2,96 g, 
2 szt. brylantów łącznie 4,04 ct, 
VS1/H
certyfikaty HRD

1. Brylant – 2,03 ct (8.04 – 8.09 – 5.03 mm) 
barwa: H, czystość: VS1, szlif doskonały – proporcja 
– excellent, symetria – excellent, wykończenie – exe-
cellent, fluorescencja słaba, na rondyście wypalona 
laserowo inskrypcja o numerze: 18000129631

2. Brylant – 2,01 ct (7,97 × 8.03 × 5.07 mm) 
barwa: H, czystość: VS1, szlif doskonały – proporcja 
– excellent, symetria – excellent, wykończenie – exe-
cellent, fluorescencja słaba, na rondyście wypalona 
laserowo inskrypcja o numerze: 190000092795

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 zł
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207
pierścionek z akwamarynem

XX w.

złoto, pr. 0,585, platyna, m. 5,46 g
11 szt. rozet i rautów diamentowych,

akwamaryn ok. 5,75 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

209
pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 9,81 g,
akwamaryn ok. 18 ct

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

208
pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 9,16 g,
84 szt. brylantów łącznie ok. 1,68 ct, 
SI/G-H,
akwamaryn ok. 14,47 ct

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000 zł

205
pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 5,68 g,
12 szt. brylantów łącznie ok. 0,30 ct, 

SI-P2/K-L,
8 szt. szafirów łącznie ok. 0,52 ct

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

204
pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 10,35 g,
38 szt. brylantów łącznie ok. 0,53 ct, 
SI1-SI2/G-H,
12 szt. szafirów łącznie ok. 1,56 ct

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 – 8 500 zł

206
pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 3,69 g,
diamentów łącznie ok. 0,39 ct, VS-SI/H-K
szafir ok. 1,86 ct

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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213
pierścionek

XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,50 g,
10 szt. brylantów łącznie ok. 1,30 ct, 

VS/G-H, szafir ok. 5,30 ct,

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

215
pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 5,79 g,
2 szt. diamentów łącznie ok. 0,45 ct, 

SI2/F-G,
12 szt. diamentów łącznie ok. 0,75 ct, 

VS-P1/G-H,
szafir ok. 1,53 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

214
pierścionek
XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 6,68 g,
12 szt. brylantów łącznie ok. 1,56 ct,  
VS-SI/G-H, szafir ok. 3,40 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

211
pierścionek

II poł. XX w.

platyna, m. 8.02 g,
24 szt. diamentów łącznie ok. 0,85 ct 

w szlifach 8/8 i 16/16, VS-P/H-J
szmaragd ok. 5-5,50 ct 

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

210
pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 5,42 g,
16 szt. brylantów łącznie ok. 0,96 ct, 
VS/F-G
szmaragd ok. 1,41 ct,

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

212
pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 10,77 g,
24 szt. brylantów łącznie ok. 1,60 ct, 
VS-SI/ G-J
turmalin ok. 3,73 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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219
pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 11,05 g,
47 szt. brylantów łącznie ok. 1,59 ct, 

VS1-VS2/G-K

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

221
Bransoletka

współczesna

białe złoto pr. 0,750, m. 6,64 g,
81 szt. diamentów łącznie ok. 2,00 ct 

VS-Si/G-H

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 21 000 – 25 000 zł

220
Obrączka
współczesna

złoto, pr. 0,750, m. 6,90 g,
10 szt. brylantów łącznie ok. 0,50 ct, 
VS1-VS2/F-G

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

217
Wisior w formie gwiazdy

Christ, XX w.,

złoto pr. 0,750, m. 15,78 g,
200 szt. brylantów łącznie ok. 2,00 ct 

VS/H, topaz (uszkodzony)  
w formie gwiazdy ok. 1,20 ct,

sygn.: CHRIST

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

216
Bransoleta
II poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 8,98 g,
76 szt. brylantów łącznie 
ok. 2,50 ct, VS/H-I

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

218
Wisiorek w formie serca
XX w.

białe złoto pr. 0,750, m. 3,87 g,
48 szt. diamentów łącznie ok. 0,50 ct, 
VS-P1/G-H/(1 szt. J),

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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225
Sygnet

XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,91 g,
syntetyczny korund w barwie aleksandrytu

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

227
Sygnet

XX w.

złoto, pr. 3, m. 5,09 g,
syntetyczny rubin

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

226
pierścień
Brumani, współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 21,80 g,
diamenty: 78 szt. łącznie ok. 0,78 ct, 
VS2-SI1/G-H,
szlif brylantowy,
kwarc złocisty ok. 15,47 ct, szlif fasetowy 
mieszany,
sygn. na obrączce: BRUMANI

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

223
Spinki do mankietów

XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 15,86 g,
lapis lazuli

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

222
Spinki do mankietów
XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,92 g

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

224
Kolczyki
Włochy, lata 70./80. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 4,08 g,
koral

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 3 200 – 4 500 zł 
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229
Naszyjnik

XX w.

zapięcie złoto pr. ok. 0,750, m. 33,88 g,
perły hodowane słonowodne Akoya

3 szt. szafirów

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

230
Kolia
współczesna

zapięcie: złoto, pr. 0,585, m. 109, 76 g,
12 szt. brylantów łącznie ok. 1,06 ct, 
VS-SI/H-J
154 szt. pereł hodowanych słonowodnych 
Akoya 

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

231
Kolia

II poł. XX w.

zapięcie białe złoto pr. 0,750, 23 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,25 ct, m. 83,16 g

cztery sznury pereł hodowanych  
słonowodnych Akoya

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

228
Naszyjnik
pocz. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 31,25 g,
perły hodowane słonowodne Akoya

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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234
patera do słodyczy/kandelabr 
w stylu rokokowym
Holandia, 1906–1953

dwufunkcyjna patera z możliwością
wykorzystania jako kandelabr i małe paterki  
do słodyczy lub owoców
srebro p. 0,833, m. 2170 g
wys. 44 cm, śred. ok. 40 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł

232
patera

XIX/XX w.

srebro pr. 0,800, m. 559 g
wkład szklany, szlifowany

wys. 41 cm, śred, talerza 32 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

233
patera neorokokowa
Niemcy, koniec XIX w.

srebro p. 0,800, m.525 g: szkło 
przezroczyste, szlifowane, trawione
wys. 37 cm, śred. 33 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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235
patera z postacią kobiety
E. Bakstad Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 698 g
szkło przezroczyste, szlifowane

wys. 29 cm, śr. 28,5 cm

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

236
Kosz
Kraków

złotnik „JS”, po 1920 r.
srebro „3” (p. 0,, 800), m. 1035 g
wys. 31 cm, szer. 39 cm

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

237
Taca
Niemcy, 2 połowa XIX w.

srebro 13 łutowe (p. 0,812), 
m. 2275 g
wys. 37 cm, szer. 63 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 00 – 12 000 zł

238
patera

Niemcy, koniec XIX w.

srebro p. 0,800, m. 1220 g
szkło bezbarwne, szlifowane

wys. 27 cm, szer. 42 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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239
Serwis do kawy i herbaty
Paryż, złotnik Emile Puiforcat 
(1875–1900)

srebro giloszowane p. 0,950,  
m. 1874 g
w zestawie: dzbanek do kawy 
(wys. 27 cm), dzbanek do 
herbaty (wys. 24 cm), mlecznik 
(12,5 cm), cukiernica (17 cm)

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

240
Serwis do kawy 
i herbaty  
w stylu empire,
XX w.

srebro p. 0,925,  
m. 4962 g 
w zestawie:  
dzbanek do kawy 
(wys. 22 cm), dzbanek  
do herbaty (wys. 19,5 cm), 
mlecznik (12,5 cm), 
cukiernica (14 cm), taca 
wym. 64 × 41 cm

cena wywoławcza: 
22 000 zł
estymacja: 
25 000 – 30 000 zł

241
Taca
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1388 g
wys. 37,5 cm, szer. 50 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

242
Zestaw kawowy
Prusy, XIX w.

srebro pr. 0,800, m. łączna: 1690 g, 
3-elementowy: cukiernica – wys. 9,5 cm, 
mlecznik – wys. 18,5 cm, dzbanek – 
wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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243
Taca Art Déco, Emil Viner
Anglia (Sheffield), 1940 r.

srebro pr. 0,925, m. 2105 g
wys. 32,6 cm szer. 54 cm 
uchwyty z kości

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

245
patera Art Déco
Dagues, Hiszpania, 

po 1934 r.

srebro pr. 915, w. 822 g
wys. 19,5 cm, śred. 28 cm, 

turkusy

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

244
puchar
przed 1935 r.

srebro pr. 0,800, m. 428 g, 
grawerowane inskrypcje
wys. 30 cm

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

246
patera
koniec XIX w.

srebro, pr. około 0,800, m.1701 g
wkład szklany, przezroczysty,  
szlifowany
dług. 50 cm, wys. 13 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

247
paterka secesyjna

początek 20 w.

srebro p.0,800,  
m. 358 g

wkład szklany, przezroczysty,  
szlifowany

wys. 12 cm, dług. 33 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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248
patera
przed 1888 r.,  
Moritz Stumpf&Sohn, Gdańsk

srebro p. 0,750, m.621 g
wymiary wys. 17,2 cm,  
średnica górna 26 cm

Wystawiana i reprodukowna:
Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy 
Stumpfowie 1804-1945, Muzeum 
Gdańska, Gdańsk 2019, [kat. 
Wystawy], poz. IV.35, s. 174

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

249
Cukiernica

Moritz Stumpf&Sohn (1861–1945), Gdańsk

srebro p. 0,800, m. 345 g, wys. 10, 5 cm, 
szer. ok. 15 cm

na spodzie papierowa naklejka „Moritz 
Stumpf (…) Danzig”

Cukiernica w dystrybucji firmy Moritz 
Stumpf&Sohn

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

250
patera
Moritz Stumpf&Sohn  
(1861–1945), Gdańsk

srebro p. 0,800, m. 934 g
śred. 34,5 cm, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

251
para świeczników 
Moritz Stumpf&Sohn  
(1861–1945), Gdańsk

srebro pr. 800, m. 2700 g, 
wys. 32 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

252
patera

Johann Gottlieb Fischer 
(6 I 1742 Gdańsk –  

12 XII 1820 Gdańsk)

srebro, m. 356 g
wys. 16 cm, dług. muszli 15 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
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253
Cukiernica
Berlin, złotnik Johann Christoph 
Demessieur, ok. 1850 r.

srebro 12 łutowe (p. 0,750),  
m. 350 g; wys. 12 cm, szer. 17 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

254
Cukiernica srebrna

Kraków lata 1931–1939

srebro, „3”, m. 544 g,  
wewnątrz złocenie

wys. 12,5 cm, dług. 14 cm,  
szer. 10 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

255
paterka
Quist, przed 1932 r.

srebro pr. 0,835, m. 310 g rytowany 
monogram: OH oraz data 3.2.1932
dług. 31 cm, wys. 4 cm

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

257
Dzbanek do kawy
Francja, lata 1809–1838

srebro p. 0,950, m.450 g
wys. 23,5 cm

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

256
Dzbanek do kawy

Orafo Giacomo Vincenzi,  
(1801–1837), Modena, około 1830 r.

srebro pr. ok. 0,800, m. 908 g, 
uchwyt drewniany, wys. 26,5 cm,  

poj. 1,5 l

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

258
Cukiernica

Francja, Paryż, złotnik Georges 
Falkenberg, 1894–1929 r.

srebro p. 0,950, m. 495 g 
wys.: 16,8 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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259
Komplet 12 łyżeczek
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 800, m.110 g
dług. 10,5cm

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

260
Łyżki z apostołami i świętymi

Niemcy, XX w.

srebro złocone pr. 800, m. 372 g 
dług. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 - 2 500 zł

263
Kieliszki do wódki w kasetce
Francja, lata 70. XIX w.

srebro p. 950, m.114 g
wys. 4,1 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

262
Komplet sztućców do ostryg

Francja, koniec XIX w.

srebro pr. 800, m. całkowita 348 g 
(metalowe czerpaki)

długość:. 15 cm (widelec),  
14,5 cm (nabierka)

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

264
Zestaw sztucców 

do przystawek
Francja, Paryż, złotnik Francios- 

-Julien Doyen, koniec XIX w.

srebro p. 950, m.  
całkowita około 161 g
dług. 18,5 × 19 cm,  

uchwyty z kości

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

261
Komplet łyżek do lodów
Niemcy, po 1888 r.

srebro złocone p. 0,800, 
m. 195 g dług. 11,5 cm oraz 
21,5 cm (środkowa)

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

41
para waz
Francja, XIX w.

podstawa z czarnego marmuru, mosiądz złocony, punktowany, złocony wys. 41 cm,  
szer. 27 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 12 000 – 14 000 zł
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265
para waz

Francja, XIX w.

podstawa z czarnego marmuru, 
mosiądz złocony, punktowany, 

złocony wys. 41 cm,  
szer. 27 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

266
para kandelabrów
Francja, XIX w,

czteroświecowe, w centrum ruchoma 
gaśniczka w formie płomienia mosiądz, 
brąz, wys. 45 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

268
para kandelabrów w stylu 

ludwika XVI
Francja, 2 poł. XIX w.

4-świecowe, podstawa marmurowa, 
mosiądz patynowany; wys. 55 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

267
para kandelabrów 3-świecowych
Francja, początek XIX w.

Para kandelabrów 3-świecowych, Francja, początek XIX w.
wsparte na trójkątnych, gładkich podstawach o wklęsłych 
bokach; stopy o analogicznym kształcie wsparte na akan-
towych spływach, z wyodrębniona strefa profilowanej bazy, 
zdobione liśćmi akantowymi, palmetowymi oraz przewie-
szonymi kwiatowymi girlandami; trzony w formie smukłych, 
gładkich kolumn zdobione opaskami z liści palmetowych 
i akantowych; zwieńczenia okrągłe, naśladujące kształtem 
antyczne lampy oliwne z trzema ulistnionymi tulejkami do 
mocowania świec; w centrum ruchoma gaśnicza w formie 
płomienia; brąz złocony, cyzelowany, częściowo punktowa-
ny i polerowany; wys. 73 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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271
Dzieci
Berlin, pocz. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne,
znak wytworni na spodzie, wys. 13 cm

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

270
luna

Berlin, początek XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
znak wytworni na spodzie,  

wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

269
Sroka
Miśnia, 2 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, znak 
wytworni na spodzie, wys. 53,5 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

273
Chłopiec z owieczką

Berlin, pocz. XX w.

porcelana, malatury 
naszkliwne, znak wytworni 
na spodzie, wys. 10,5 cm 

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

275
Chłopiec

Miśnia, 2 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
znak wytworni na spodzie, 8,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 5000 – 3 000 zł

274
Chłopiec z kwiatkami
Berlin, pocz. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
znak wytworni na spodzie,  
wys. ok. 11,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

272
Kobieta
Berlin, pocz. XX, 
proj. Karl Himmelstoss (1872–1967)

porcelana, malatury naszkliwne, znak 
wytworni na spodzie, wys. 26,5 cm

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

AUKCJA VARIA® (42) | CERAMIKA
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279
półmisek

Miśnia, około 1785 r.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
dekoracja kwiatowa; malowany kobaltem 

podszkliwnie; malowany kobaltem 
podszkliwnie znak wytwórni na spodzie 

dł. 35 cm, szer. 23 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 200 – 1 300 zł

280
Bombonierka
Wiedeń, XIX w. Wiedeń, XIX w.

porcelana szkliwiona, złocenia malatury naszkliwne 
i podszkliwne w postaci dekoracji floralnej i orna-
mentu łuskowego, wys. 11,5 cm, śr. 10,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł

281
Wazon

Royal Copenhagen, 1938 r.

porcelana szkliwiona, dekoracja w postaci
parowca i mewy, wys. 33 cm,  

śr. wlewu 15 cm

cena wywoławcza: 1200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

278
półmisek
Miśnia l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, złocenia, malatury 
naszkliwne w postaci dekoracji floralnej, 
ozdobnie wyprofilowane krawędzie, 
malowany podszkliwnie kobaltem znak 
wytwórni na spodzie, śr. 31 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1200 zł

277
Talerz

Miśnia, lata 1763–1774

porcelana, malatury naszkliwne, 
malowany kobaltem podszkliwnie znak 

wytwórni na spodzie, śr. 25 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1000 – 1200 zł

276
Talerz
Miśnia, ok. 1750 r. ok. 1750 r.

porcelana szkliwiona, kołnierz zdobiony 
reliefową plecionką, malatury naszkliwne 
w postaci dekoracji floralnej, malowany 
kobaltem podszkliwnie znak wytwórni 
na spodzie, śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1000 – 1200 zł
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282
Talerz dekoracyjny

Hanau lub Frankfurt, ok. 1700 r.

fajans, malatury kobaltowe, 
śred. 34,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

283
Talerz dekoracyjny
Norymberga, ok. 1712 r.

fajans, malatury kobaltowe,  
śr. 35,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

284
Talerz

Norymberga, około 1712 r.

fajans, malatury kobaltowe, 
sygnowany kobaltem podszkliwnie, 

śred. 35,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

285
Talerz dekoracyjny

Hanau, XVIII w.

fajans glazurowany, dekoracja 
floralna malowana kobaltem, 

śr. 40 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

287
Dzban z cynową pokrywą

Norymberga, XVIII w.

fajans, pokrywa cynowa,
podszkliwne zdobienia kobaltem 

w postaci
dekoracji floralnej, plecionkowy

uchwyt, sygn. LANDSHUT, 
Franz Reither, wys. 40 cm

cena wywoławcza: 2 100 zł
estymacja: 2 900 – 3 500 zł

289
Dzban z cynową pokrywą
Norymberga, XVIII w.

fajans, pokrywa cynowa,
podszkliwne malatury kobaltem 
w postaci dekoracji floralnej, 
plecionkowy uchwyt, wys. 39 cm

cena wywoławcza: 2 100 zł
estymacja: 2 900 – 3 500 zł

288
Dzban z pokrywką
Schrezheim, XVIII/XIX w.

fajans, kobaltowe malatury
podszkliwne, cynowa pokrywa
i obręcz stopy dekoracja w postaci
pejzażu miejskiego wys. ok. 32 cm,
miejscowe uszkodzenia

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 900 – 2 500 zł

286
patera
Prószków, l. 1770–1783

fajans malowany ręcznie purpurą 
i zielenią, sygnowanie kobaltem 
podszkliwnie „DP” wiązane; szer. 
24,5 x 21 cm, wys. 3 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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290
Kufel

Rheinsberg, 2 poł. XVIII w.

na brzuścu przedstawienie woła; fajans,
dekoracja malowana podszkliwnie,

pokrywa cynowa; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 900 – 1 100 zł

291
Kufel
Bayreuth, XVIII w.

fajans, malatury kobaltowe podszkliwne, 
pokrywa cynowa; dekoracja w postaci 
motywu architektonicznego; wys. 25 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

293
Kufel z pokrywą
Schrezheim, XVIII/XIX w.

zdobiony kompozycją kwiatową; 
fajans, malatury naszkliwne; 
pokrywa cynowa z grawerun-
kiem: J.B.K/No. 3; wys. 22 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

292
Kufel
Westerwald, XVIII w.

kamionka, pokrywa cynowa; dekora-
cja reliefowa; wys. 25 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 200 zł

294
Dzban

Bolesławiec, XVIII–XIX w.

kamionka szkliwiona, pokrywa 
cynowa, wys. 36 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

295
Dzban
Bolesławiec, kon. XVIII w.

kamionka szkliwiona, pokrywa cynowa 
na niej wyryte: CSS/1797 wys. 36 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

296
Świecznik ceramiczny
Bolesławiec, około 1920 r.

kamionka, dekoracja tzw. techniką stempelkową 
w granatowo- zielone (pawie oka?), z trzema 

uchwytami, sygn. J.P.&S.Bunzlau. (Bolesławiec): 
Julius Paul& Sohn, ok. 1920, wys. 20 cm, 

średnica podstawy: 16,5cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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298
Wazon Berluze

Daum Freres, Nancy, lata 1910–1915

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach żółtym i czerwonym; 

sygn. na brzuściu DAUM NANCY i krzyż 
lotaryński; wys. 94 cm

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

297
Wazon
Emile Gallé, Nancy lata 1900–1904

szkło podmalowane proszkiem szklanym 
w kolorach białym, żółtym i morelowym, 
powlekane szkłem brązowym, miejscowo 
wtopiony żółty proszek szklany; trawione, 
polerowane sygn.: Gallé, wys. 23 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

300
Wazon

Daum Frères, Nancy, ok. 1912 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach ciemnobłękitnym, 

czarnym i białym; sygn. na stopie: DAUM 
NANCY i krzyż lotaryński; wys. 65 cm

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

299
Wazon Candia Silberiris
Johan Loetz Witwe, Klaštersk Mlyn, 1902 r.

szkło bezbarwne powlekane srebrno-żółtym prosz-
kiem szklanym, iryzujące; szyja zdobiona trzema 
otworami wys. 43 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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302
Wazon

Muller Freres Luneville, lata 20. XX w.

szkło bezbarwne, powlekane od wewnątrz 
warstwą szkła czerwonego, wtopiony 
proszek szklany i płatki srebrnej folii, 

sygn. na brzuścu, wys. 54,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

301
Wazon
Daum Freres, Nancy, lata 1910–1915

szkło bezbarwne, powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach złotym i pomarań-
czowo-brązowym, sygn. na stopie: DAUM 
NANCY FRANCE i krzyż lotaryński,  
wys. 42 cm

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

303
Wazon

XX w.

szkło barwione w masie  
na kolor mleczno-różowy sygn.  

na brzuścu: De Lattre wys. 44,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

304
Wazon Feuilles d’oseille 
Verreries Schneider, Epinay-sur-Seine,  
lata 1918–1921

szkło bezbarwne, powlekane wewnątrz białym 
pudrem szklanym, na zewnątrz szkłem pomarań-
czowym i zielonym, trawione; dekoracja w postaci 
liści szczawiu; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 200 zł
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310
Wazon

1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawione, malowane emaliami, 
wys. 40,5 cm sygn. na brzuścu: Joost

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

307
Wazon „paw”
Erwin Eisch, Frauenau, lata 70. XX w.

szkło warstwowe; oryginalna nalepka, 
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

306
Wazon

Glasfabrik Elisabeth, Kostany/k. 
Teplic, lata 1900–1905

szkło opalowe białe powlekane 
szkłem opalowym różowym 

i bezbarwnym, iryzujące; dekoracja 
w postaci nieregularnie nałożonych 

szklanych nitek w kolorach różo-
wym i zielonym; wys. 24,5 cm

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

305
Wazon
Sèvres, Francja, około 1900 r.

szkło marmoryzowane,  
metalowa oprawa  
sygn. na spodzie: Sèvres, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

309
Wazon, legras
Francja, Saint-Denis, ok. 1910

szkło bezbarwne, trawione, malowane 
farbami emaliowymi, dekoracja 
w postaci pejzażu z drzewami,  
sygn.: Legras wys. 28 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

308
Wazon 

Legras & Cie, Verreries de Saint-Denis,  
1. ćwierć XX w.

Kształt cylindryczny, dekoracja malowana 
farbami emaliowymi – pejzaż górski 

z owcami i pasterką w tonacji zielono-
-oliwkowo-brunatnej Sygn. w pejzażu: 

Leg. Wys.: 28 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł
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312
Kredens
Niemcy, 1 poł. XVIII w.

Szafa o konstrukcji wieńcowej, prostopadłościenna, z dwuskrzydłowymi drzwiami ujętymi trzema 
pilastrami (środkowy z nich stanowi listwę przymykową prawego skrzydla), z 2 szufladami 
u góry, fornirowane palisandrem, różnymi gatunkami orzecha. Gzyms wieńczący wydatny, prosty, 
profilowany. Płyciny korpusu w formie prostokątnych, kasetonów, ograniczonych listwami, 
o powtarzającej dekoracji fornirowo-intarsjowej. Pilastry żłobkowe o wydatnym cokole i głowicy.

konstrukcja dąb, sosna; fornir – palisander, orzech, dąb
wys. 145 cm, dług. 176, głęb. 60 cm

Tego typu szafy pojawiły się w Holandii około połowy XVII w. i rozpowszechniły się w Europie 
północnej i środkowej. W zależności od zewnętrznych podziałów i sposobu dekoracji wyróżnia 
się wiele typów, nie zawsze zależnych od miejsca wykonania, do których m.in. należą szafy 
amsterdamskie, hamburskie, lubeckie i gdańskie. Były one meblami drogimi, prestiżowymi, 
umieszczanymi w reprezentacyjnych pomieszczeniach kamienic bogatego mieszczaństwa, 
zwanych wielkimi sieniami, a także w pałacach i znamienitszych dworach ziemiańskich.

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

311
Szafa
XIX w.

Dwuczęściowa, z dwuskrzydłową nastawą o prostych bokach i froncie. Zwieńczenie profi-
lowanym, falistym gzymsem z 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;
wys. 240 cm, szer. 192, głęb. 69 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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314
Sekretera
XIX w.

dąb lity, sosna, fornir orzech czeczotowy
wys. 137 cm, szer. 112 cm, gł. 44 cm

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

313
Szafa w stylu klasycyzującym

konstrukcja sosnowa, mahoniowa; fornir: orzechowy, mahoniowy, 
drewno owocowe, okucia mosiężne
wys. 218 cm, szer. 200 cm, głęb. 77 cm

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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315
Szafa kredensowa
Art Déco, lata 1920–30.

konstrukcja sosna, fornir orzech, mahoń
wys. 177 cm, szer. 234 cm, gł. 56 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

316
Sekretera biedermeier
Wiedeń (?), połowa XIX wieku

Korpus prostopadłościenny; dołem 2 szuflady, górą odkładany blat, powyżej wnęka zwień-
czona gzymsem. Wnętrze z centralną wnęką, zwieńczone szufladą o dekoracyjnym froncie 
z tympanonem, po bokach po 3 szufladki z wnękami i przegródkami na listy. Wyjmowane 
przegródki maskują znajdujące się z tyłu skrytki. Konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
brzoza i czeczotka brzozowa; zamki metalowe, wpuszczane zewnętrznie, zawiasy splatane, 
szarnierowane; uchwyty ze sztancowanej blachy mosiężnej;
wys. 180 cm, szer. 120 cm, głęb. 60 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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317
Stół
1 połowa XX w.

konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
okucia mosiężne
wys. 84 cm, szer. 100 cm, gł. 52 cm

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

318
Sekretarzyk  
w typie Boulle Francja
ok. 1860 r.

dołem wsparty na czterech esowatych 
nogach, z jedną szufladą w oskrzynieniu, 
góra nastawa w formie szafki dwudrzwiowej, 
przeszklonej, z dwiema szufladami w dolnej 
części; całość fornirowana, czarno bejcowa-
na, politurowana na wysoki połysk, dekoro-
wana inkrustacja z mosiężnej żyłki tworzącej 
wzory floralne, na tle czerwonawej masy 
imitującej szylkret, dodatkowo ozdobiona 
mosiężnymi rytowanymi aplikacjami; po 
bokach szafki mosiężne maski, w narożach 
rozety, nogi zdobione hermami;

wys. 131 cm, dług. 84 cm, gł. 48 cm

Charakterystyczny mebel zdobiony „mar-
kieterią bulowską” – technika zdobnicza 
rozpowszechniona i udoskonalona przez 
królewskiego projektanta mebli Charles’a An-
dre’a Boulle’a (1642–1732). Technika ta 
polegała na jednoczesnym wycinaniu wzoru 
w kilku sklejonych arkuszach materiału, a po 
wycięciu wzoru łączenia w jedna kompozy-
cje dwóch gatunków materiału, uzyskując 
płaszczyzny o wzorze mosiądzu na tle 
szylkretu. Dodatkowo rytowano mosiądz, 
wypełniając go czarną farbą.

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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319
Komplet mebli w stylu Art Déco
lata 1925–35

W zestawie:
Szafa-kredens, bufet, lampa ze stolikiem 
do gry, stół, 6 krzeseł, 2 fotele oraz rozkła-
dany fotel do odpoczynku w czasie dnia.

Konstrukcja – sosna, brzoza, sklejka 
sosnowa; fornir – różne rodzaje orzecha, 
jawor, róża, mahoniowiec, palisander

Wymiary:
szafa – kredens – 180 × 249 × 58 cm
bufet – 87 × 111,3 × 40,5 cm

szafka pomocnicza 88,5 × 40 × 34 cm
stolik pomocniczy z lampą – 140,5 min 
(211,5 wys. max) x 60 × 58,5 cm
stół – 72 × 90 × 90 cm (wkład nieforni-
rowany – 58,5 × 90,2 cm powiększający 
szerokość blatu – 149 × 90 cm)
krzesła (6 sztuk) – 84 × 44,5 × 43,5 cm
fotele – 81,6 × 56,5 × 52 cm
fotel rozkładany –  
81,5 (max) × 85 × 73 cm

cena wywoławcza: 250 000 zł
estymacja: 300 000 – 350 000 zł

„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 półokrą-
głymi, 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 przedłu-
żeniem 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”.

Fragment ekspertyzy dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz

Unikatowe projektanckie meble, wykonane najprawdopodobniej na zamówienie.
 Wieloletni depozyt Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
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I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DefInIcje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wią-
żącej umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. 
W ramach Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III sPrzeDaż aukcyjna

1. ObiEKty przEzNACzONE DO LiCytACji
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LiCytACjA OSObiStA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 
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wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLeCenie LiCytACji Z Limitem i LiCytACjA teLefOniCZnA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami 
w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do 
której Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LiCytACjA ONLiNE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// OdpOwiedZiALnOść LiCytUjąCegO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

b. przebieg Aukcji

/// pRZyjmOwAnie OfeRt Od LiCytUjąCyCh
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// Ceny gwARAnCyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LiCytACjA w jęZykU AngieLSkim
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// tAbeLA pOStąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SpRZedAż pOAUkCyjnA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. płAtnOśCi

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

1. DANE OSObOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OgRAniCZeniA OdpOwiedZiALnOśCi
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. wARUnki pOtwieRdZeniA AUtentyCZnOśCi
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. RekLAmACje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. prAWA AutOrSKiE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. ObOwiąZUjąCe pRZepiSy pRAwA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V PostanowIenIa końcowe
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

b. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie 
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy 
walut NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro 
opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

C. przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

d. płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODbiór zAKupu

A. Odbiory w galeriach Sopockiego domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

b. transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

d. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. bRAk płAtnOśCi
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;
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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: sopot@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. 
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

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 lub pocztą: 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw. droit de suite) 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)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie i celu 
Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa przetwarzania 
oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie informacji 
o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

AUKCJA PRAC  
NA PAPiERZE 
17 LIPCA 2021
W GALERII SOPOCKIEGO  
DOMU AUKCYJNEGO 
GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

W
al

de
m

ar
 Ś

w
ie

rz
y,

 p
ro

je
kt

 p
la

ka
tu

 d
o 

fil
m

u 
Fe

lik
sa

 F
al

ka
 „

W
od

zi
re

j”
, 
1
9
7
8
 r.

  



21 SIERPNIA (SOBOTA) 2021
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZiEŁ SZTUKi

Mela Muter (1876 Warszawa – 1967 paryż), Kobieta z dziec-
kiem, przed 1939 r. (olej, tektura na sklejce, 153 × 117 cm 
proweniencja:  Musée du petit palais, Genewa. Kolekcja Oscara 
Gheza (1905–1998)

OBRAZY PRZYJmUJEmY DO 30 CZERWCA 2021 
sopot@sda.pl; 58 550 16 05; anna.gajda@sda.pl; 691 963 069

Andrzej Bator, Autograf, akryl, płótno, 
100 × 100 cm, 2019
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AUKCJA KolEKCJonErSKA



I okładka, poz. 138 – Igor Mitoraj „Kea”
II okładka, poz. 7 – Nikifor Krynicki „przedstawienie”
III okładka, poz. 202 – Komplet biżuterii z diamentami
IV okładka, poz. 90 – Mojżesz Kisling „Ofelia”

 

redakcja i opracowanie katalogu: Jarosław Barton, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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