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Zimę 1891 roku Julian Fałat spędził we Włoszech na polecenie swojego lekarza. Od
6 marca do 24 kwietnia przebywał na Capri. Powstało tam kilka prac, między innymi
Portret mężczyzny oraz Portret Ludwika Norblina, prezentowany na naszej aukcji. Norblina
poznał prawdopodobnie na Capri. Spędził tam święta wielkanocne. Jak pisał w liście do
Seweryna Bohma, że dzięki „zbiegu okoliczności różnych” spędził je wesoło: „Spotkałem
bowiem dwie familie polskie z Warszawy, przyjaciół moich przyjaciół i tak więc wspólnemi
siłami urządziliśmy święcone, z którego by nawet dumną była nie jedna Krakowianka.”

1
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Portret Ludwika Norblina
(1836–1914), 1891 r.
akwarela, papier, 19 × 12 cm,
sygn. i dat. l.d.: w pamięc pobytu/na
Capri/Jul Fałat/91, na odwrocie naklejka
wystawowa z 1904 r. z Towarzystwa
Zachety Sztuk Pięknych w Król. Polsk.

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez cesarza
Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, spędził
tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko dyrektora
krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 1905 pełnił
funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie założył Konfraternię
Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim TPSP, gdzie w 1925 r.
odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał w warszawskich salonach
Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu,
Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium,
Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych
ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii Orderu Polonia
Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza Beskidu Śląskiego, widoki starego

cena wywoławcza: 20 000 zł

Krakowa. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian

estymacja: 30 000 – 40 000 zł

barwy i światła pozwalają zaliczyć go do najwybitniejszych artystów polskich.
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2

Józef Mehoffer

Józef Rapacki

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka

w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego.

k. Skierniewic)

W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. W roku następnym

Trzy brzózki
olej, tektura, 35,5 × 25,5 cm,
sygn. p.d.: J.Rapacki

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 i w Paryżu. Należał do grupy „Pro Arte“. Od roku
1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko Skierniewic.

(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Portret kobiety
węgiel, papier; 65 × 51 cm,
sygn. p. d.: Józef Mehoffer, na odwrocie
odręczny napis: p. Rosenchanel
(ołówkiem)

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894
uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i Wł. 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. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej

cena wywoławcza: 12 000 zł

Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz rozgrywające się w pejzażu

cena wywoławcza: 4 500 zł

twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Był znakomitym portrecistą – swoich

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

sceny rodzajowe, a także portrety i wnętrza.

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce.
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4
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Martwa natura,

przed 1945 r.

akwarela, gwasz, tektura, 68 × 98 cm,
sygn. p.d.: Teo Grott

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał
litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali

cena wywoławcza: 15 000 zł •

tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa

estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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Piotr Stachiewicz

MN – I poł. XX w.

(1858 Nowosiółki/Podole –
1938 Kraków)

Portret kobiety

Portret kobiety

pastel, tektura, 51 × 60 cm,

pastel, papier, 46 × 61,5 cm,

sygn. p.d.: Fr. Żmurko/Kons. Żmichowski

sygn. p.d.: P.STACHIEWICZ

cena wywoławcza: 2 000 zł

cena wywoławcza: 8 000 zł

mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, rodzajowe oraz portrety. Znane

estymacja: 3 000 – 5 000 zł

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których pozowała mu Zofia Paluchowa.
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Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej SSP u W. Łuszczkiewicza
oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, funkcję wiceprezesa. Tworzył
ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz M. Konopnickiej. Od 1885 r.
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7
Kazimierz Bieńkowski

8

(1863–1918)

Anioł ukazujący się dziewczynie,
1914 r.
olej, płótno, 35,5 × 56 cm,
sygn., dat. i opisany p. d.: Pinx Kazim.
Bieńkowski/rp. 1914.

Malarz, pejzażysta tatrzański. W czasie I wojny walczył w Legionach. Ok. 1930 r. osiadł

Michał Stańko

w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z J. Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim

(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

kościele parafialnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem
Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii
wrześniowej 1939. W latach 1942–43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach
k. Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie

Owce na hali
olej, tektura, 49 × 69,5 cm,
sygn. p.d.: M.Stańko

W latach 1880–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował portrety,
krajobrazy (w tym wiele tatrzańskich), sceny rodzajowe, tzw. „typy ludowe” górali czy
Cyganów. Znane są również jego obrazy nawiązujące do malarstwa A. Böcklina (Rybak
i Syrena, 1901). Swoje prace wystawiał w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych w latach 1886, 1893, 1894. W roku 1892 obraz Z Gubałówki przesłał także do

cena wywoławcza: 2 400 zł

z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową,

cena wywoławcza: 5 000 zł •

warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych na konkurs im. Kuryerowa. Prace artysty

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

malował również martwe natury i akty, posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

znajdują się, m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Krakowie.

14
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10

Kazimierz Bieńkowski
(1863–1918)

Los,

1911 r.

olej, płótno, 33,5 × 51 cm,
sygn., dat. i opisany l. d.: Pinx Kazim.
Bieńkowski/r. P. 1911

Malarz, pejzażysta tatrzański. W czasie I wojny walczył w Legionach. Ok. 1930 r. osiadł

Adam Setkowicz

w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z J. Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim

(1875 Kraków – 1945 tamże)

kościele parafialnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem
Szczepu Rogate Serce Stanisława Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii
wrześniowej 1939. W latach 1942–43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach
k. Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie

Rozmowa przy saniach
olej, płótno, 34 × 44 cm,
sygn. l.d.: A.Setkowicz

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T.
Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych.

cena wywoławcza: 2 200 zł

z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową,

cena wywoławcza: 7 500 zł

Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

malował również martwe natury i akty, posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie

11

pod kierunkiem Wł. Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na dalsze studia
do Monachium. Tam nauki pobierał u A. Straehubera, A. Wagnera oraz W. Lindenschmita.

Wojciech Kossak

Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał

(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Motyw z Maroka,

1930 r.

olej, sklejka, 40 × 50 cm,
sygn. i dat. p.d.: M. Rybakowskiemu/
Wojciech Kossak/1930

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

cena wywoławcza: 35 000 zł

i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów.

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.

18
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13

12

Roman Bratkowski

Soter Małachowski-Jaxa

W latach 1892–94 studiował malarstwo w krakowskiej SSP pod kierunkiem Floriana Cynka

(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

i Władysława Łuszczkiewicza. W roku 1901 zamieszkał w Monachium, gdzie uczył się

Skały na Caprii,

1936 r.

gwasz, papier, 49 × 36 cm,
sygn. i dat. p.d.: SJaxa/1936

w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. Po studiach osiadł w Krakowie,
wyjeżdżając jedynie na krótko do Zakopanego i do Włoch. Uprawiał głównie malarstwo
pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych
malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację do swych obrazów, dokumentując

(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

Widok na Zatokę Neapolitańską
z Wezuwiuszem w tle, 1946 r.
olej, płótno, 26 × 40 cm, sygn. dat.
i opisany p.d.: Bratkowski/Capri, 1946

Malarstwa uczył się w krakowskiej SSP pod kierunkiem I. Jabłońskiego i W. Łuszczkiewicza.
Następnie przeniósł się do Wiednia do pracowni Ch. Griepenkerla oraz A. Eisenmengera.
W latach 1894–1896 uczył się w Monachium w prywatnej szkole malarskiej A. Azbego.
Wystawiał w TZSP w Warszawie, TPSP w Krakowie i we Lwowie. W twórczości Bratkowskiego
dominują pejzaże, zwłaszcza te o tematyce morskiej. Jednak artysta nie został obojętny na

cena wywoławcza: 10 000 zł •

w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Jego prace znajdują się w polskich muzeach

cena wywoławcza: 2 500 zł •

inne motywy, często uwieczniając w swoich obrazach kwiaty, kwitnące sady, czy słoneczne

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

i kolekcjach prywatnych.

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

wybrzeża Capri.
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Gimnazjum ukończył w Żytomierzu, a następnie pracował w banku w Kijowie. Malarstwem
zajmował się początkowo amatorsko, później uczył się w kijowskiej Szkole Rysunkowej

15

14

Eugeniusz Wrzeszcz

Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Pejzaż nadmorski
olej, płyta, 35 × 60 cm w świetle oprawy,
sygn. l.d.: HENRYK UZIEMBŁO

(1851–1916)
W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach
1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe.

Widok na Wezuwiusz z Zatoki
Neapolitańskiej
olej, płótno naklejone na tekturę,
27,5 × 42,5 cm, sygn. l.d.: E. Wrzeszcz

u Nikołaja Muraszki. W 1884 krótko studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu,
później wyjechał do Paryża i Monachium. Letnie miesiące spędzał najczęściej we własnym
majątku pod Kijowem, zimy w Kijowie. Należał do Kijowskiego Towarzystwa Malarzy oraz
innych stowarzyszeń artystycznych, między innymi Kijowskiego Towarzystwa Zachęty. Często
wyjeżdżał za granicę; w 1900 odbył dłuższą podróż do Włoch. Malował przede wszystkim
pejzaże, przy czym najwyżej oceniano „wyczute i z uczuciem malowane” pejzaże ukraińskie.
Wielokrotnie wystawiał w Kijowie, a także Petersburgu Wystawiał także w Towarzystwie
Zachęty Sztuk Pięknych (lata 1887–1913/14) i Salonie Krywulta (lata 1889–1903)
w Warszawie, gdzie w 1903 pokazał 80 płócien, wśród których były widoki z Ukrainy,
Tatr i Włoch oraz martwe natury. Według opinii recenzentów cała wystawa robiła „wrażenie
szczerości i świeżości” świeżymi były „motywy ze stepów matki Ukrainy, z jej futorów, spod

cena wywoławcza: 12 000 zł

Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza,

cena wywoławcza: 7 000 zł

niskich strzech chat obsadzonych malwami, ze stawów zarosłych oczeretem, z jarów i pasiek

estymacja: 15 000 – 20 000 zł

meble, tkaniny, mozaiki i witraże.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

ginących w burzanach.
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Szczepan Skorupka

Czesław Sadowski

Twórca pejzaży, portretów, martwych natur a także abstrakcji. Malował też karykatury

(1902–1959)

i monotypie. W Białymstoku pracował jako nauczyciel rysunków. Józef Rapacki dostrzegł

Kwiaciarki,

1932 r.

olej, płótno, 70,5 × 60 cm
sygn. p.d.: Sadowski/1932

jego talent malarski i za jego namową Sadowski wstąpił do Warszawskiej SSP, gdzie kształcił
się u Karola Tichego. W latach 1929 – 1931 przebywał w Paryżu na stypendium ufundowanym przez magistrat białostocki. Po powrocie pracował jako nauczyciel w Białymstoku
w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza (1934 – 1937). Współtworzył Grupę Plastyków
Białostockich Forma – Farba – Faktura. W 1938 r. roku pracował we Lwowie jako rysownik

(1903–1997)

Kwiaty i owoce,

1946 r.

olej, tektura, 50 × 60 cm, sygn. p.d.:
Sz. Skorupka 1946, opisany na odwrocie:
Skorupka Szczepan/Kraków...?/Kwiaty

Pejzażysta. Studiował malarstwo w SSP w Warszawie. W 1946 roku był członkiem-założycielem grupy „Niezależni”. W 1956 był członkiem – współzałożycielem Ogólnopolskiej Grupy

cena wywoławcza: 5 500 zł •

w Dzienniku Polskim. Po wojnie osiedlił się w Łodzi. Pracował tam twórczo i społecznie.

cena wywoławcza: 4 500 zł •

„Zachęta”. Uczestniczył w wielu wystawach „Niezależnych” i „Zachęty”, a także w innych

estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Był członkiem łódzkiej grupy artystycznej Piąte Koło.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

wystawach w kraju i za granicą.

24
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18
Władysław Skoczylas

Malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog i krytyk artystyczny. Od roku 1901 studiował rzeźbę

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, następnie rzeźbę i malarstwo w krakowskiej Akademii

Droga leśna
akwarela, tektura, 31 × 23,5 cm,
sygn. l.d.: W.Skoczylas, na odwrocie
naklejka wystawowa z Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu

Sztuk Pięknych u Axentowicza i Wyczółkowskiego (1904–1906), rzeźbę u E.-A. Bourdella
w Paryżu (1910) i grafikę w Lipsku (1913). Od 1908 przez kilka lat mieszkał w Zakopanem,
gdzie uczył rysunku w Szkole Przemysłu Drzewnego, był współzałożycielem Towarzystwa
Sztuka Podhalańska i warsztatów tkackich „Kilim”. Od roku 1918 stale mieszkał w Warszawie – uczył na Wydziale Architektury Politechniki i prowadził katedrę Grafiki Artystycznej
w Szkole, a później Akademii Sztuk Pięknych. Wiele wystawiał, m.in. z grupą Formistów.
Był współzałożycielem grup „Rytm” i towarzystwa grafików „Ryt” i brał udział w wystawach

cena wywoławcza: 9 000 zł

tych ugrupowań. Był wybitnym grafikiem, twórcą polskiej szkoły drzeworytu. Malował

estymacja: 15 000 – 25 000 zł

stosunkowo niewiele, tworząc pejzaże, portrety i sceny rodzajowe.

26
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19
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Wyjazd na wesele z drużbą
akwarela, papier, 14,5 × 31 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: A.Setkowicz
cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

20
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przy saniach
akwarela, papier, 14,5 × 31 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: A.Setkowicz
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

21
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany na Bukowinie –
1935 Lwów)

Wesele krakowskie
akwarela, papier, 33 × 49 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: K.Kosiński

28

s op oc k i d om au kcy j n y

W latach 1866–1869 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1869 przebywał
w Monachium. Po powrocie pracował jako nauczyciel rysunku w Śniatyniu, Drohobyczu,
Krakowie i Stryju. Od 1907 zamieszkał na stałe we Lwowie. Zmarł w 1935 roku. Malował

cena wywoławcza: 2 500 zł

olejno i akwarelą, tworząc obrazy religijne, portrety, pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe.

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Kosiński wystawiał w lwowskim i krakowskim TPSP, a w 1892 roku w Warszawie.

AUKCJA VA R IA ® (4 5 ) | Ma l a r st w o
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22

23

Władysław Zawadzki

Feliks Szewczyk

(1910–1964)

(1863–1932)

Chata w ogrodzie z malwami

Powrót z targu

olej, tektura, 33,5 × 48,5 cm,

akwarela, papier, 30 × 47 cm,

sygn. p.d.: W. Zawadzki

sygn. p.d.: FSzewczyk

cena wywoławcza: 3 000 zł •

cena wywoławcza: 2 500 zł

Zachęcie. Jego twórczość cechowała łagodna kolorystyka i swobodne traktowane techniki

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

malarskie.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
30

Malarz pejzażysta. Absolwent warszawskiej ASP (1932).
s op oc k i d om au kcy j n y
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Był przede wszystkim malarzem koni, a także rysownikiem, ilustratorem książek dla młodzieży.
Ilustrował poemat Rapsod rycerski F. Jasieńczyka. Od 1888 roku wystawiał w warszawskiej

31

24
Aleksander Orłowski
(1777 Warszawa – 1832 Petersburg)

Postój dorożek,

1826 r.

litografia, papier, 42,5 × 54 cm,
sygn. na kamieniu p.d.: Lithog: de
J. Beggrow St. Petersbourg oraz sygn.

25

na kamieniu p.d.: A. Orłowski 1820.

Tadeusz Cieślewski

Praca opatrzona suchym tłokiem
weryfikującym autentyczność, gdyż prace
Orłowskiego były fałszowane na szkodę
artysty już w epoce.
Grafiki z autorskiej teki „Album Russe ou
Fantaisies dessinées Lithographiquement
Par Alexandre Orlowski” (Sankt Petersburg, 1826).

Rysunku i malarstwa uczył się w warszawskiej pracowni J.P. Norblina. Ponadto był uczniem
M. Bacciarellego. Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, jego prace stanowią ważną
dokumentację tego wydarzenia. W 1802 r. wyjechał do Petersburga, gdzie został nadwornym rysownikem-batalistą księcia Konstantego. W 1809 roku za obraz „Biwak kozaków”
uzyskał tytuł akademika ASP w Petersburgu. Od 1819 roku był członkiem Towarzystwa
Naukowego w Krakowie. Malował pastelami i olejno. Tematy jego dzieł są różnorodne: sceny
batalistyczne, wschodni jeźdźcy, sceny rodzajowe z życia wsi, orientalne typy Czerkiesów

(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Wieża Więzienna w Gdańsku
akwarela, papier, 42,5 × 31 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: T. Cieślewski

Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. Następnie
w latach 1895–1896 przebywał w Paryżu, gdzie studiował w Académie Vitti oraz u E. Aman-Jeana i R. Collina. Krótko studiował w Akademii w Rzymie. Mieszkał w Warszawie, gdzie
aktywnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. W 1898 roku otrzymał srebrny
medal za serię pocztówek z widokami Warszawy. Od 1906 był członkiem TZSP. Członek
i współzałożyciel stowarzyszenia Sztuka i Rzemiosło; przynależał również do grupy Pro
Arte. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, przede wszystkim tych warszawskich.
Większość prac artysty została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. Przeważającym
motywem w twórczości Cieślewskiego jest architektura Warszawy. Poza tym artysta sięgał

cena wywoławcza: 4 500 zł

i Kirgizów, karykatury, portrety, heroizowane pejzaże – wszystkie dotyczą rzeczy dziejących

cena wywoławcza: 3 000 zł •

po przedstawienia pejzaży, martwych natur; niekiedy malował również sceny figuralne

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

się współcześnie. Jako pierwszy w Rosji zaczął uprawiać litografię.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

i portrety. Najczęściej tworzył w technice akwareli.

32
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27

Leon Kowalski

Wacław Chodkowski

(1870 Kijów – 1937 Kraków)

Scena rodzajowa
olej, sklejka, 22 × 27 cm,
sygn. l. d.: L Kowalski, na odwrocie
rysunek szachownicy oraz oznaczenie:
No – [?] 195

Malarz i grafik, naukę rozpoczął w Kijowskiej Szkole Malarskiej M. Muraszki, studia następnie
kontynuował w krakowskiej ASP, gdzie miał styczność z profesorami w osobach L. Loefflera,
J. Unierzyskiego, Wł. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego. Pogłębianie studiów poza
granicami kraju w Monachium i Paryżu umożliwiły mu dotacje, które otrzymał z Wydziału
Krajowego w 1894 roku. W technice olejnej zajmowały go zagadnienia światła i koloru, no
co miało wpływ zetknięcie się artysty z francuskim impresjonizmem. Malował kompozycje
przedstawiające kadry miejskie i pejzażowe. Nieobce mu były także utrzymane w konwencji
realistycznej portrety, sceny rodzajowe i tematy religijne. Chętnie sięgał również po akwarelę

(1878–1953)

Portret dziecka w rogatywce,
1920 r.
olej, płótno, 33 × 24,5 cm,
sygn. i dat. l.d.: Wacław Chodkowski/1920

Uczył się w warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona, Antoniego Badowskiego
i Józefa Kauzika. Związany był z warszawskim środowiskiem artystycznym. Wystawiał

cena wywoławcza: 5 500 zł

i pastel, z dużą wprawą posługiwał się igłami w technikach graficznych, w których udawało

cena wywoławcza: 3 000 zł •

w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, miał tam też pracownię. Malował głównie pejzaże,

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

mu się uzyskać efekt zbliżony do rysunku.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

portrety oraz sceny rodzajowe.

34
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29

28

Jan Bohuszewicz

Mieczysław Serwin-Oracki

(1875–1935)

(1912 Bochnia – 1977 Katowice)

Las brzozowy

Leśna droga
olej, płyta pilsniowa, 40 × 50 cm,
sygn. p.d.: m.Oracki – Serwin

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1937 roku. Studiował między innymi
u F. Pautscha. Malował pejzaże, martwe natury. Wystawiał swoje prace między innymi na
Salonie 1938 w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, na którym zdobył

olej, tektura, 29 × 46 cm, sygn. p.d.:
J.Bohuszewicz, na odwrocie naklejka
autorska z tytułem pracy

Był uczniem Józefa Rapackiego w Warszawie. Uczestnik rewolucji 1905 roku, przebywał
następnie w Zakopanem, później przeniósł się do Włoch. Stale mieszkał w Genui. W roku
1920 był w Polsce i wystawiał w warszawskiej Zachęcie. W 1922 miał wystawę w „Association France-Pologne” w Paryżu.
Był przede wszystkim pejzażystą. Najczęściej malował widoki włoskie, w tym porty
i motywy architektoniczne. Malował też krajobrazy z Polski i Francji, kwiaty i plenerowe

cena wywoławcza: 5 000 zł •

brązowy medal za obraz Śpiąca. W 1939 roku uczestniczył w wystawie zbiorowej Towarzystwa

cena wywoławcza: 2 500 zł

studia postaci kobiecych. Większe zespoły obrazów artysty znajdują w zbiorach Muzeum

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Narodowego w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Siedlcach.

36
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30

31

Tibor Czorba (Csorba)
(1906 Szepesváralja (Węgry) –

Władysław Gościmski

Malarstwo studiował z przerwami w latach 1852 – 1858 u C. Breslauera w warszawskiej

1985 Warszawa)

(1836–1894)

SSP, istnieją również przypuszczenia, że kształcił się krótko w Akademii Petersburskiej. Na

Na wiejskiej drodze,

Plaża w Kazimierzu nad Wisłą

1935 r.

pastel, papier, 21,5 × 30,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: Tibor Czorba/1935

Malarz, grafik, pisarz. Węgier osiadły w Polsce. W 1929 ukończył ASP w Budapeszcie,
a w 1938 PIRR w Warszawie. Od roku 1929 prowadził działalność pedagogiczną zarówno
w Budapeszcie, Krakowie jak i Warszawie. Jego prace wystawiane były w Galerii Sztuki

olej, tektura, 20,5 × 30 cm,
sygn. p.d.: wł. Gościmski

podstawie tytułów jego prac można wywnioskować, że wyjeżdżał do Francji, Szwajcarii
i Włoch. Wystawiał często w TZSP w Warszawie, ale w równie dużym stopniu co twórczość
artystyczna pochłaniało go prowadzenie majątku na Podlasiu. Malował wyłącznie pejzaże;
przede wszystkim z okolic Ojcowa, lecz również z okolic Kazimierza nad Wisłą i Sandomierza,
znad Warty i Wisły. W swojej twórczości Gościmski kładł większy nacisk na szczegół i wykoń-

cena wywoławcza: 600 zł •

Nowoczesnej, w Krakowie, Waszyngtonie, Nowym Jorku, Warszawie i w wielu galeriach

cena wywoławcza: 2 800 zł

czenie, niż na walory czysto malarskie. Jednak pod wpływem przyjaźni z W. Podkowińskim

estymacja: 800 – 1 200 zł

węgierskich.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

wprowadził do swoich późnych obrazów elementy impresjonizmu.

38
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32
MN sygnowany słaboczytelnie
(XIX/XX w.)

Laguna wenecka,

1896 r.

olej, tektura, 30 × 16 cm w świetle

40

33
Rudolf Priebe
(1889–1956 Rudolfstadt)

Wiatrak i łódź rybacka

Studia malarskie rozpoczął w Szkole Sztuki we Wrocławiu u profesorów A. Buscha i E. Kaempffera. Dalszą edukację pobierał w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u L. Hertericha.
Mieszkał i malował w Hamburgu. Dla twórczości artysty typowe pozostawały tematy ukazujące

oprawy, sygn. i dat. p.d.: Devastiere 96

olej, płyta, 50 × 40 cm, sygn. p.d.: Priebe

cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł •

mocnymi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, o impastowej fakturze oraz zdecydowanej

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

i intensywnej kolorystyce.

s op oc k i d om au kcy j n y
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kutry żaglowe kołyszące się na falach czy wyciągnięte na brzegu. Motywy te malowane były

41

35
Zefiryn Ćwikliński

34

(1871 Lwów – 1930 Zakopane)

Józef Guranowski

Szałas

(1852–1922)

Pejzaż z rozlewiskiem
olej, płótno, 29 × 59 cm, sygn. p.d.:
J. Guranowski

Malarz i dekorator. Od 1868r. uczył się u A. Malinowskiego jako aplikant w dekoratorni
Warszawskich Teatrów Rządowych. W 1880 r. został młodszym dekoratorem, a w latach
1891–1908 razem z K. Klopferem został głównym dekoratorem Warszawskich Teatrów
Rządowych. Od 1911 r. całkowicie poświęcił się malarstwu sztalugowemu. Jego twórczość

olej, tektura, 28 × 38 cm, sygn. l.d.:
Z. Ćwikliński, na odwrocie naklejka
wystawowa z 1911 r. z Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 1887–1889 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka i W. Łuszczkiewicza. W 1893 r.
rozpoczął studia malarskie w Wiedniu w pracowni Ch. Griepenkerla. W 1898 r. odbył podróż
po Włoszech i Dalmacji. W 1908 r. zamieszkał w Zakopanem i od tego czasu malował

cena wywoławcza: 3 000 zł

zbliżona była do twórczości Ch. Breslauera. Malował głównie pejzaże, rzadziej widoki wnętrz.

cena wywoławcza: 4 000 zł

przede wszystkim pejzaże tatrzańskie. Należał do TZSP, gdzie w 1931 r. odbyła się jego

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Tworzył w technice olejnej i akwarelowej. Tematykę marynistyczną podejmował sporadycznie.

estymacja: 6 000 – 8 000 zł

pośmiertna wystawa.

42
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Myśliwy z psami
tusz, papier, 31,5 × 23,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. l.d.: H. Epstein

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz
w Academie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doelan,
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma

37

przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem,

Wiktor Korecki

H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego

(1890 Kamieniec Podolski –

Malarz pejzażysta – gimnazjum ukończył w Kijowie, tam też studiował w Szkole Rysunkowej

prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie

1980 Milanówek k. Warszawy)

Aleksandra Muraszki. Po studiach wrócił do Kamieńca Podolskiego, skąd w roku 1921

Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty
odbyły się w Musee National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Musee 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 Cezanne’a. W latach
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych.

Pejzaż z Polesia
olej, płótno, 50 × 61 cm,
sygn. p.d.: WIKTOR KORECKI

wyjechał do Warszawy. Tu miał pracownię na rogu ulic Tamki i Cichej. Niestety zgromadzone
tam obrazy spłonęły w czasie powstania 1944 roku. Po powstaniu artysta przebywał w obozie
w Pruszkowie skąd trafił do obozu pracy w Lipsku. Do kraju powrócił w roku 1946 i zamieszkał
w Komorowie pod Warszawą, a później w Milanówku. Jego nastrojowe krajobrazy emanujące
spokojem i pogodą cieszyły się zawsze dużą popularnością. Korecki najczęściej malował

cena wywoławcza: 1 800 zł

W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie

cena wywoławcza: 8 000 zł •

pejzaże zimowe z motywem leśnej drogi i strumienia wijącego się wśród śniegów, a obok

estymacja: 2 500 – 4 000 zł

do obserwacji natury.

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

nich także wiosenne, letnie czy jesienne widoki z Mazowsza.

44
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W latach 1908–1914 jako wolny słuchacz studiował malarstwo w krakowskiej ASP w pra-

Ignacy Pinkas
(1888 Jasło – 1935 Kraków)

Róże w wazonie,

1920 r.

olej, tektura, 39,5 × 30 cm,
sygn. i dat. l.d.: I.Pinkas 920

39

cowni S. Dębickiego i J. Malczewskiego. W 1914 wstąpił do Legionów. Jako malarz i rysownik

Stanisław Ejsmond

Stanisław Ejsmond był synem Franciszka, również malarza, który był jedynym nauczycielem

wykonywał wiele portretów i studiów legionistów oraz widoki z terenu działań wojennych.

(1897 Dąbrówka – 1939 Lublin)

malarstwa syna. Debiutował w 1910 w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i wystawiał

Nazywany przez kolegów „Pinkacy” niejednokrotnie właśnie w ten sposób sygnował swoje
prace. Po wojnie zamieszkał w Krakowie. W latach dwudziestych i trzydziestych wiele
podróżował odwiedzając m.in. Warszawę, Wilno, Lwów, Gdańsk, czy Pragę. Owocem
tych podroży były motywy architektoniczne, zabytki, scenki rodzajowe czy malownicze
krajobrazy okolic. Należał do Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie. Swoje

Róże
olej, płótno, 51 × 41 cm,
sygn. p.d.: S.EJSMOND

tam swoje prace w latach 1910–37, za które zdobył wiele nagród i medali (m.in. w 1932
za obraz „Róże”). W 1929 wystawiał w gronie artystów niestowarzyszonych w Poznaniu.
7.IX.1939 wyjechał z Warszawy wywożąc zbiory Zachęty m.in. Bitwę pod Grunwaldem
i Kazanie Skargi Jana Matejki do Lublina, gdzie zginął podczas bombardowania miasta.
Malował głównie kwiaty, martwe natury o motywach łowieckich, portrety, niekiedy obrazy

cena wywoławcza: 2 500 zł

prace prezentował w TPSP w Krakowie, w warszawskiej Zachęcie, a także we Lwowie,

cena wywoławcza: 7 500 zł

o tematyce fantastycznej. Wykonywał także panneaux dekoracyjne, m.in. dla firm E. Wedel

estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi. Artysta tworzył w technice olejnej, pastelowej oraz akwarelowej.

estymacja: 10 000 – 15 000 zł

oraz plakaty propagandowe.
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40

41

Maria Dawska
(1909 Tłumacz k. Stanisławowa –

Wiktor Poraj-Chlebowski

1993 Warszawa)

(1877–1943)

Martwa natura I
olej, płyta, 55,5 × 68 cm, sygn. śr.d.:
Maria Dawska

W latach ‘30 studiowała na ASP w Krakowie. Następnie studiowała pedagogikę i historię sztuki
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Współzałożycielka grupy plastyków „Orion”. Od
1956 profesor zwyczajny malarstwa. Inspiracją dla jej twórczości była obserwacja przyrody
w tym np. żywiołów morza, a także wieloletnia współpraca z dziećmi we wrocławskim
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Podejmowała tematykę sportową, uczestnicząc i zdobywając

Portret Osmana,

Był członkiem ZZPAP, mieszkał w Krakowie. Główną część jego dorobku stanowią obrazy
1922 r.

olej, płótno, 23,5 × 18 cm, sygn.p.d.:
Poraj, dat. i opisany l.d.: Osman..../1922

o tematyce orientalnej i sceny rodzajowe z Turcji i Egiptu. Wystawiał m.in. w Bydgoszczy
(okrężna wystawa w Muzeum Miejskim w 1926), w Krakowie (1927, 1931, 1932 i 1939)
na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929, na wystawie sztuki religijnej
w Katowicach w 1931, w Lublinie w 1931, w 1932 w wystawie bieżącej w Pałacu Sztuki
w Krakowie, oraz w Warszawie w 1936. W 1929 w Krakowskim Domu Artystów miała

cena wywoławcza: 3 000 zł •

nagrody w krajowych konkursach olimpijskich w 1948 i 1956 roku. Po 1956 organiczne,

cena wywoławcza: 1 000 zł

miejsce zbiorowa wystawa pod nazwą Panorama Wschodu. Prace artysty znajdują się

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

na poły abstrakcyjne, aluzyjne formy jej prac zbliżyły je do surrealizmu.

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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43
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Kobieta wychodząca
z kąpieli, 1935 r.
drzeworyt barwny, papier, 42 × 24 cm,
sygn. l.d.: A. Laszenko, p.d.:
drzeworyt 1935
cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Malarz, drzeworytnik, podróżnik. Dobry
warsztat malarski zawdzięczał odbytym
w Petersburgu studiom, jako grafik posługiwał się techniką drzeworytu barwnego,
którego uczył się w Japonii. Odbył kilka
podróży artystycznych do Maroka, Algieru,
Egiptu i Tunezji. W jedynej wydanej w 1936
tece graficznej zaprezentował tematy i motywy wschodnie, zawarte w niej drzeworyty
cieszyły się dużą popularnością.

44

42

Aleksander Laszenko

MN sygnowany słaboczytelnie

(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

(XIX/XX w.)

Papugi,

Tancerka

1934 r.

drzeworyt, papier, 41,5 × 24,5 cm,

olej, płótno, 37,5 × 27 cm,

sygn. l.d.: ołówkiem a. Laszenko, opisany

sygn. p.d.: słaboczytelnie

i dat. p.d.: drzeworyt 1934

cena wywoławcza: 2 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

50
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45
MN sygnowany
słaboczytelnie
(XIX/XX w.)

Sanie z koniem
olej, deska, 25,5 × 31 cm,
sygn. p.d.: słaboczytelnie
cena wywoławcza:
2 500 zł
estymacja:
3 500 – 4 000 zł

46
Barbara Mehoffer
(1928–2018)

Polowanie par force

47

olej, tektura; 25 × 30 cm,

Antoni Trzeszczkowski

sygn. p. d.: B. MEHOFFER

(1902 Warszawa – 1974 tamże)

cena wywoławcza:

Ucieczka przed wilkami

2 200 zł •
estymacja:
3 000 – 4 000 zł
Polska malarka, córka Wilhelma Mehoffera – brata malarza Józefa Mehoffera.
52
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olej, płótno, 50 × 60 cm,
sygn. p.d.: Trzeszczkowski

Malarz batalista, działający w Częstochowie, a później w Warszawie. W młodości walczył
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., co miało znaczący wpływ na tematykę jego
twórczości. Był twórcą licznych obrazów o treści batalistycznej, jego dzieła przedstawiają
zwycięskie bitwy polskiego oręża, sceny konne, walkę husarii i ułanów. Duża wagę przykładał
do studiów nad mundurem i wyposażeniem wojskowym, którego był znawcą. Stosował różne
techniki malarskie, często akwarele, ale część stanowią też dzieła malowane farbą olejną na

cena wywoławcza: 5 000 zł •

tekturze. Zajmował się także ilustracją. Prace artysty znajdują się w Muzeum Narodowym

estymacja: 7 000 – 8 000 zł

w Warszawie oraz Arsenale we Wrocławiu.
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W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa, następnie
w kijowskiej Szkole Malarstwa Mykoły Muraszki. Także w Kijowie działał w kręgu Kultur – Ligi.
W 1913 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Ecole des Beaux-Arts. Czas I wojny
światowej spędził w Petersburgu, Moskwie oraz w Charkowie, gdzie od 1917 roku był
profesorem Instytutu Artystycznego. W 1920 roku powrócił do Paryża, gdzie współtworzył
tamtejsze środowisko artystycznym École de Paris. W okresie międzywojennym kilkakrotnie
odwiedzał Polskę gdzie wystawiał m.in. w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1927 i 1932, w Muzeum Przemysłu Artystycznego we

48

Lwowie w 1932 roku oraz w Krakowie, gdzie został członkiem Zrzeszenia Żydowskich

Emmanuel Katz (zw. Mané-Katz)
(1894 Krzemieńczuk – 1962 Tel Awiw)

Portret Żyda,

1925 r.

tech. mieszana, papier, 14 × 10,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. i dat. p.d.: Mane-Katz 25

Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. (J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów Polskich w XIX i XX
wieku, Warszawa 2000, s. 382). Swoje prace wystawiał także w Paryżu i Nowym Yorku,

49

dokąd się udał po wybuchu II wojny światowej. Na rozwój języka artystycznego Mané-Katza

Jerzy (Georges) Merkel

wpływ mieli tacy wybitni artyści jak: Marc Chagall, Robert Delaunay, Maurice de Vlaminck czy

(1884–1976)

André Derain. Twórczość malarska stanowiła pewnego rodzaju ekspresjonistyczną kontynuację
zdobyczy nurtu fowistycznego. „Malował ekspresjonistyczne obrazy o tematyce żydowskiej,
w tym przedstawienia chasydów (Rabin z Torą, ok 1927), sceny z getta, kompozycje figuralne,
a także pejzaże, m.in. z południowej Francji i Palestyny. Operował szerokimi plamami
zdecydowanych barw, zestawianych w kontrastowe układy czerni i bieli, błękitu, czerwieni

Portret damy z wachlarzem
olej, płótno, 74 × 60 cm,
sygn. p.d.: Merkel

Malarz i grafik austriacki pochodzenia żydowskiego. Studiował na krakowskiej akademii
u Józefa Mehoffera i Juliana Fałata. W latach 1905–08 i 1909–14 studiował w Paryżu,
gdzie zapoznał się z twórczością Poussina i Puvis de Chavannesa, które oddziałały na
formowanie się nurtu neoklasycznego w jego twórczości. Od 1917 mieszkał w Wiedniu.
Członek „Secesji” wiedeńskiej oraz Hagenbundu. Po 1938 roku wyjechał do Francji (Hautes-Cagnes), gdzie w czasie wojny brał udział w Ruchu Oporu. Do Austrii wrócił w 1972 roku.

cena wywoławcza: 4 500 zł •

i żółcieni, umieszczając je na neutralnych tłach.” (J. Malinowski, B. Brus – Malinowska,

cena wywoławcza: 15 000 zł •

Swoje prace prezentował m in. w Zachęcie (1912), oraz w Sali do Gry w Piłkę i Muzeum

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 26.)

estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Sztuki Nowoczesnej w Paryżu.
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51
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Głowa mężczyzny
wypukłodruk, papier, 22 × 16 cm
w świetle passe-partut,
sygn. ołówkiem p.d.: Dawski
cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
Studiował w ASP w Warszawie. Dyplom otrzymał 1939 roku
w pracowni F. Sz. Kowarskiego i S. Ostoi – Chrostowskiego. Od
1945 roku przez następne 25 lat związany był z PWSSP we
Wrocławiu, której był profesorem i przez pewien czas rektorem.
Zajmował się grafiką, malarstwem, rzeźbą w ceramice i szkle.
Brał czynny udział w życiu wystawowym. Miał kilkanaście
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Był laureatem
wielu nagród i wyróżnień m.in.: Nagrody Artystycznej Miasta
Wrocławia, Nagrody Artystycznej Wojewódzkiej Rady Narodowej, medale TPSP, medal na IV Międzynarodowym Biennale
Exlibrisu w Malborku. Był wybitnym pedagogiem – jego uczniem
był m.in. Józef Gielniak.

52
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Scena rodzajowa
Syn publicysty i polityka Antoniego Eustachego, uczył się malarstwa w paryskiej Academie

tusz, papier, 28 × 20 cm

Julian w latach 1912–1914. W czasie wojny służył w I Korpusie Polskim generała J. Do-

w świetle passe-partout,

wbora-Muśnickiego. Po wojnie uczył się w prywatnej szkole K. Krzyżanowskiego, po jego

sygn. monogramem p.d.: AU

śmierci wyjechał do Monachium, a następnie do Paryża, tu studiował w Academie de la

50
Jan Paweł Łuszczewski-Marylski

Palette Emile'a-Eugene'a Fauconniera. Działał w Union des Artistes Polonais en France. Dużo

cena wywoławcza: 1 200 zł •

podróżował, wystawiał w Paryżu w latach 1924–1928. Po powrocie do kraju zamieszkał

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

w Warszawie, potem w Pęcicach. W Polsce brał udział w wystawach od 1924 roku. Wielokrotnie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, tutaj kilkakrotnie nagradzany. Po

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 1923–1930

II wojnie światowej wywłaszczony z majątku zamieszkał w Warszawie, wystawiał do 1953

w warszawskiej ASP w pracowni Karola Tichego. W swej twórczo-

roku. W jego twórczości dominowała różnorodność tematów, akty, pejzaże, martwe natury,

ści przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową (m. in. do

konie, kwiaty. Zazwyczaj jego obrazy wyróżnia dyskretna gama barwna, ale pojawiały się

powieści Bolesława Prusa oraz Lwa Tołstoja) a także scenografią

w jego twórczości obrazy o widocznych wpływach tendencji impresjonistycznych, a także

filmową i teatralną. Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posłu-

ciemne tonacje charakterystyczne dla malarstwa monachijskiego. Jego prace znajdują się

giwał się tuszem, piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego rysunki

cena wywoławcza: 2 800 zł •

między innymi w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, w Muzeum Mazowieckim

charakteryzują się swobodną i lekką kreską. Najczęściej stosował

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

w Płocku.

technikę akwareli, gwaszu i tempery.

(1893–1954)

Portret kobiety
olej, płótno, 35 × 27 cm

56

s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA VA R IA ® (4 5 ) | Ma l a r st w o

57

53

55

Jan Wałach

MN

(1884–1979)

(I poł. XX w.)

Kolumbus,

Pasterz z owcami

1952 r.

olej, płyta, 50 × 34 cm,

olej, płótno, 37 × 24 cm

sygn. i dat l.d.: Jan Wałach 9.III. 1952

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 3 400 zł •

estymacja: 1 200 – 2 000 zł

estymacja: 4 500 – 5 500 zł
Malarz, rzeźbiarz, grafik. W latach 1904-1908 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, J. Fałata i F. Ruszczyca. Spędził
dwa lata na stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej
Istebnej i z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość.
Nie wychodząc poza rodzinną wieś dokumentował świat robót
chłopskich, wiejskie obrzędy, portretował gajdoszy, muzykantów,
dzieci. Podejmował tematy religijne, interesował się architekturą
sakralną, malował beskidzkie pejzaże.

56

54

Dmitri Orelski
Potoroka

Ernst Hardt
(1859–1917)

(1897–1962)

Pejzaż letni
z brzozami

Rozlewisko

olej, płótno,

olej, płótno,

40 × 52 cm, sygn.

27 × 42 cm,

p.d.: Ernst Hardt

sygn. l.d.: Orelski

cena wywoławcza:

cena wywoławcza:

1 500 zł

600 zł •

estymacja: 2 000 –

estymacja:

3 000 zł
58
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57

Polski malarz, tworzący w stylistyce zbliżonej do Formistów Polskich i Pryzmatu. Członek

Kazimierz Karol Tomorowicz

1954–57 jej rektorem. Malował głównie pejzaże. Cykle: Chmielno, Sandomierz, Stary Sącz.

(1897–1961)

„Jednorogu”. Od 1946 roku był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach
Uprawiał również malarstwo ścienne.

Pejzaż wiejski
olej, płótno, 46 × 61 cm,
sygn. p.d.: Tomorowicz
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

59
Antoni Procajłowicz

58

(1876 Rodatycze/Galicja – 1949 Kraków)

MN

Pejzaż letni z krówkami,

(I poł. XX w.)

olej, sklejka, 33 × 24,5 cm

Na wiejskiej drodze

Pochodzenie:

olej, sklejka, 19 × 23 cm,

bezpośredni dar od artysty

sygn. p.d.: słaboczytelnie

60

1928 r.

Studiował w krakowskiej ASP (u Ferdynanda Cynka i Jacka Malczewskiego); malował
najchętniej pejzaże (widoki okolic Krakowa), a także sceny rodzajowe i akty. Tworzył malowidła
ścienne, witraże, grafiki, ilustracje książkowe. Był współzałożycielem stowarzyszenia Polska

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 2 800 zł

Sztuka Stosowana (1901). Niektórzy badacze twierdzą, że Procajłowicz został sportretowany

estymacja: 800 – 1 000 zł

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

przez Wojciecha Weissa w słynnym obrazie Demon (W kawiarni).
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60
Zbigniew Szczepanek
(ur. 1933 r. Gdynia –
2020)

Pejzaż letni
z kapliczką,

2014 r.

akwarela, papier,
44 × 62 cm w świetle
passe-partout,, sygn. i dat.
p.d.: Z. Szczepanek/2014
cena wywoławcza:
4 000 zł •
estymacja:
5 000 – 6 000 zł
Artysta, nawigator z Oksywia, pływał na „Błyskawicy” i „Gryfie”. Był wykładowcą nawigacji i astronawigacji, najpierw w Szkole Marynarki
Wojennej, a później w Wyższej Szkole Morskiej. Pod koniec lat 70 XX w. postanowił rozwinąć swój plastyczny talent. W towarzystwie
kolegów i przyjaciół malarzy w indywidualnym zdobywaniu tajników sztuki malarskiej doszedł do znakomitych wyników. Po latach Franciszek
Starowieyski powiedział, że „uważa go za jednego z najlepszych akwarelistów w Europie”, w fachowych uwagach wypowiadał się o nim
jako o malarzu o „ostrym oku malującym z pierwszego uderzenia”.

61
Henryk Gasek
(1924–1983)

Kościół na Podhalu
olej, dykta, 44 × 55 cm
w świetle passe-partout,
sygn. p.d.: H. GASEK

62
Togo Kazimierz Fałat
(1914–1981)

Kościół w Komorowicach (Wola
Justowska), l. 30 XX w.
akwarela, papier, 44 × 35 cm w świetle

cena wywoławcza:

passe-partout, sygn. p.d.: Togo Fałat,

2 000 zł •

opisana l.d.: Komorowice, kościół prze-

estymacja:

niesiony po wojnie do Woli Justowskiej,

3 000 – 4 000 zł

spłonął w 1978 r.

Syn Juliana Fałata. Pierwsze nauki pobierał u ojca, którego styl malarski później kontynuował.
Jako pacyfista wcielony do Wehrmachtu ze względu na szczególne umiejętności rysunkowe
jako kartograf. Utrzymywał, że jego bronią były jedynie ołówek i pędzel, a on nawet „wyrzucił”
swój przydzielony karabin. Nie było go w kraju, gdy Sowieci zajęli Polskę, a jego dom i obrazy
zostały splądrowane. On tymczasem został wzięty do niewoli przez Amerykanów we Włoszech,
później przeniósł się do Korpusu Polskiego w armii brytyjskiej. Po II wojnie światowej osiadł
w Anglii i przez pewien czas pracował jako malarz figurek w firmy garncarskiej Royal Doulton
w Staffordshire. Ciężko znosił rygorystyczne malowanie narzucone w firmie i tęsknił za
większą swobodą. Większość jego dzieł malarskich powstała w Anglii, zawsze używał akwarel
i przemysłowego kartonu. W obrazach inspirowanych twórczością ojca pokazał tęsknotę za

cena wywoławcza: 2 500 zł •

swoją ojczyznę. Na stałe przeniósł się do Londynu w 1960 roku. Urna z prochami artysty

Malarz pejzaży, kwiatów i architektury. Wystawiał w warszawskim salonie”Plastyki”, gdzie w 1978 r. miał wystawę indywidualną.

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

została złożona w grobie ojca Juliana w Bystrej.
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Zofia Plewińska-Smidowiczowa
(1888–1944 w Powstaniu Warszawskim)

Ilustracja do baśni
akwarela, gwasz, 24,5 × 19,5 cm,
sygn. l.d.: ZOFIA PLEWIŃSKA-SMIDOWICZOWA

Malarka i pisarka. W 1905 roku rozpoczęła studia w SSP w Warszawie, w latach 1911–12
przebywała w Paryżu. Podając się za mężczyznę służyła w Legionach Polskich. Od 1926
członek TZSP, w 1938 została przyjęta do Bloku Zawodowych Artystów Plastyków. Brała

64

udział m.in. w wystawach: w Warszawie w TZSP (1908–23), Salonie Polskiej Sztuki

Ewelina Pęksowa

Nowoczesnej 1920, w Krakowie w TPSP 1911, w Moskwie 1913, w Wilnie 1914, Paryżu

(1923–2015)

w Grand Palais 1913. W 1925 roku w TZSP odbyła się wystawa monograficzna artystki
(97 dzieł). Prace artystki, utrzymane w secesyjnej stylistyce, cechuje tajemniczy, nieco
sentymentalny nastrój. Często występuje w nich motyw stylizowanych ptaków, zwierząt
i kwiatów. Malowała głównie akwarelami i farbami olejnymi, rzadziej gwaszem i pastelami.
Ponadto uprawiała rysunek, tworzyła barwne litografie, projektowała witraże i malowała na

Boże Narodzenie
malowidło na szkle, szkło, 30 × 40 cm,
sygn. p.d.: Epęksowa

Rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w Związku Radzieckim,
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej.
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP.
Wiele podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze
krajobrazy oraz widoki miast. Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył

cena wywoławcza: 4 000 zł

szkle. Tematy do swoich prac czerpała przede wszystkim z baśni i legend, tworząc kompozycje

cena wywoławcza: 2 500 zł •

jednak przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

o charakterze ilustracyjnym.

estymacja: 4 000 – 6 000 zł

krajowych, jak i zagranicznych.
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Włodzimierz Zakrzewski

Włodzimierz Zakrzewski

(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Warszawa – Łazienki,

(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

1989 r.

olej, płótno naklejone na karton,
25 × 35 cm, sygn. p.d.: W.ZAKRZEWSKI,
dat. śr. d.: 1989, sygn. dat. i opisany na
odwrocie: W.ZAKRZEWSKI 1989 – 17/
WARSZAWA. ŁAZIENKI/25 × 35 ol.pł. na
kartonie

Rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w Związku Radzieckim,
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej.
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP.
Wiele podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze
krajobrazy oraz widoki miast. Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył

Baniocha,

1977 r.

olej, płótno, 56 × 51 cm,
sygn. i dat. p.d.: W.Zakrzewski 77,
opisny l.d.: BANIOCHA, na odwrocie
naklejka autorska z tytułem pracy:
Baniocha pod Górą Kalwarią Wierzby

cena wywoławcza: 2 500 zł •

jednak przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno

cena wywoławcza: 3 000 zł •

estymacja: 3 500 – 4 500 zł

krajowych, jak i zagranicznych.

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Mostek opuszczony przez ludzi,
1966 r.
olej, płótno, 81 × 130 cm, sygn. l.d.:
WODYŃSKI, opisany, sygn. i dat. na
odwrocie: JAN WODYŃSKI/MOSTEK
ol. 1966/OPUSZCZONY PRZEZ LUDZI
/81x130

Uczeń W. Weissa i F. Kowarskiego w krakowskiej i warszawskiej ASP – był jednym
z wybitnych przedstawicieli polskiego koloryzmu. Od 1931 należał do grupy Rytm; od
1933 do ugrupowania Pryzmat. Już wówczas wiele wystawiał, m.in. miał dwie wystawy
indywidualne w warszawskim IPS. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie
był profesorem Wydziału SP Uniwersytetu w Toruniu, w latach 1947–1953 profesorem
PWSSP w Sopocie, a od 1963 ASP w Warszawie. Swoje obrazy – pejzaże, martwe natury,

cena wywoławcza: 5 000 zł •

portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Obok malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował mozaiki i sgraffita.

68
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W 1969 uzyskał dyplom warszawskiej ASP, w pracowni A. Kobzdeja. Rok później zakładał
warszawska grupę „Aut”, której programem były: „polski styl, polska figuracja, polska
egzotyka”. W 1992 został rektorem prywatnej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.
Antoni Fałat często wykorzystuje fotografie rodzinne, które służą mu jako wzory do swych

68

obrazów, w których również dominuje „fotograficzna” kolorystyka (czarny, biały, szary) czasem
wzbogacona zielenią, bądź ultramaryna. Duża cześć jego prac związana jest tematycznie

Antoni Fałat

z polska rzeczywistością: cykl „Portrety Polskie”, „Polska Faraonów”. Współzałożyciel Grupy

(ur. 1942 Warszawa)

Anioł stróż,

1982 r.

olej, płótno, 40 × 33 cm,
sygn. i dat. l.d.: antoni Fałat/23 V
1982 162

„Aut” (Aut Pictura Aut Nihil). Inicjator ruchu artystycznego „O poprawę”. Brał udział w Festiwalach Malarstwa Polskiego w Szczecinie (1970, 1974, 1978, 1980), w Festiwalach Sztuk
Pięknych w warszawskiej Zachęcie (1970, 1972, 1974). W latach 80-tych uczestniczył
w ruchu kultury niezależnej. W latach 1992–96 był członkiem Rady Kultury przy Prezydencie
RP.W 1997 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Laureat Złotego Medalu
na III Festiwalu Sztuk Pięknych Zachęta oraz Złotego Medalu Bielskiej Jesieni. W roku
2005 prezentacja malarstwa w ONZ w Genewie. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego

cena wywoławcza: 9 000 zł •

w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Galerii Zachęta, Muzeum w Gandawie, Muzeum Puszkina

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

oraz Instytucie Sztuki w Moskwie.
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Henryk Błachnio

Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

W tajemniczej grocie
akwarela, papier, 8,4 × 12,6 cm,
sygn. l.d.: B. Poustochkine

(1922–2013)
Malarz, grafik i rysownik. Jego losy w różnych momentach życia wiązały się z Polską – walczył
na terenie naszego kraju przeciwko bolszewikom, pracował tutaj i z polskim paszportem
wyjechał do Francji. Tworzył grafiki, projektował wzory tkanin i malował pejzaże. Niewielkie
rozmiarami, ale intrygujące, wypełnione łagodnym światłem i pięknem przyrody dzieła.
Gdy tworzył pejzażowe studia okolic Paryża w pewnym sensie był spadkobiercą zdobyczy
impresjonistów. Jako postimpresjonista nie poszedł jednak w stronę stopniowej dekonstrukcji

Tru Madam,

Urodził się w Kacprówku na Mazowszu, dyplom otrzymał na warszawskiej ASP w 1954, gdzie
1985 r.

olej, płyta, 25 × 27, 5 cm
w świetle oprawy, sygn. i dat. l.d.:
H. Błachnio 85

jego nauczycielami byli M. Borucinski; K. Tomorowicz, E. Arct, F.S. Kowarski.. Jego dzieła
dzielą się na te, które prezentują sztukę „monumentalną” (łuki triumfalne, kolumnady, ogromne
ołtarze) i prace o tematyce erotycznej. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych polskich
i zagranicznych, 5 wystaw indywidualnych. Nagradzany w czasie studiów na ASP. Laureat
Nagrody im. Jana Cybisa przyznanej za całokształt twórczości w 1993 r. Jego prace znajdują
się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie i Krakowie.

cena wywoławcza: 800 zł •

przyrody, a wręcz przeciwnie – drogą pokazywania jej ducha, kolorów i światła. To, co

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Wiele prac w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą: USA, Kanada, Anglia, Francja, Izrael,

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

wyróżnia prace Poustochkina, to także pewna nostalgia zamknięta w tych małych formach.

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Meksyk, Czechosłowacja, Szwecja, Finlandia, Australia, Szwajcaria, Wyspy Kanaryjskie.
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Włodzimierz
Zakrzewski
(1916 Petersburg –
1992 Warszawa)

Zima – Droga
między
zagajnikami,
1989 r.
olej, płótno
naklejone na tekturę,
16,5 × 25 cm,
sygn. i dat. p.d.:
W.Zakrzewski 1989,
opisany, sygn. i dat
na odwrocie:
W. ZAKRZEWSKI
1989 69/Zima.
Droga między zagajRozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej Szkole Sztuk Zdobniczych
i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach 1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny

nikami/16,5 × 25
ol pł. na kartonie

światowej w Związku Radzieckim, zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce

cena wywoławcza:

wojennej. Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP. Wiele

1 600 zł •

podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze krajobrazy oraz widoki miast.

estymacja:

Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył jednak przede wszystkim w duchu realizmu. Brał

2 000 – 3 000 zł

udział w wielu wystawach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
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Marian Osiecki
(1929–2003)

Laguna
olej, sklejka,
23 × 33 cm,
sygn. p.d.: MOSIECKI
cena wywoławcza:
500 zł •
estymacja:
800 – 1 200 zł

Malarka pochodzenia polskiego, od 1976 na stałe mieszkająca w Szwecji. Studia odbyła
na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie

73

kontynuowała naukę w École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) w Paryżu,

Danuta Jaworska
(ur. 1951 r.)

Bez tytułu,

na Wydziale Komunikacji Wizualnej. Eksperymentowała z różnymi technikami malarskimi
(pastele, olej, akryl). W 1980 otrzymała niemieckie stypendium artystyczne DAAD i wyjechała
na rok do Worpswede. Po powrocie rozpoczęła studia eksternistyczne na Wydziale Grafiki

1983 r.

akwarela, papier, 88 × 130 cm,
sygn. i dat. p.d.: Danka JJJ 1983

na Kungliga Akademien för de fria Konsterna w Sztokholmie. W 1984–1985 przebywała
w Ightam w Wielkiej Brytanii, gdzie odbywała staż w pracowni sitodruku Pratt Contemporery.
Współpracowała z Folkpera w Sztokholmie (afisze, scenografia). Jest bardzo aktywną artystką,
miała przeszło 100 wystaw indywidualnych m in w Szwecji, Niemczech, Polsce, Danii,
Anglii, i we Włoszech. Zajmuje się malarstwem, grafiką, ilustracją książkową i fotografią,

Oficer, malarz, działacz charytatywny. Mieszkał i tworzył w Sulejówku. Malował unikalną techniką, przede wszystkim konie i pejzaże. Miał

cena wywoławcza: 1 200 zł •

jak również wielkoformatowym malarstwem ściennym/muralami. Jej prace znajdują się

ponad 20 wystaw indywidualnych w Polsce, Szwecji, Niemczech, Belgii, USA, Kanadzie, Japonii, Finlandii i Austrii.

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

w wielu kolekcjach prywatnych jak i muzeów na całym świecie.
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Wojciech Kopczyński

Stanisław Młodożeniec

(ur. 1955)

(ur. 1953 r.)

Portret,

2010 r.

olej, papier, 71 × 56 cm,
sygn. i dat. S.Młodożeniec/2010

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach 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

Composition IV
technika własna, płótno, 110 × 90 cm,
sygn. i dat. l.d.: WK 91, sygn. na odwrocie na krośnie: Kopczyński Composition IV

W latach 1975–82 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki.
Uzyskał dyplom z projektowania form reklamowych w pracowni prof. Witolda Skulicza,
z litografii w pracowni prof. Włodzimierza Kunza oraz z malarstwo w pracowni prof. Jana
Świderskiego. Obecnie ma tytuł doktora habiliotowanego, pracuje jako adiunkt na wydziale
form przemysłowych macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo i rysunek, jego prace znajdują

cena wywoławcza: 8 000 zł •

w trakcie festiwalu „New New Yorkers” w Warszawie w 2004 roku. Należy do znanej rodziny

cena wywoławcza: 6 000 zł •

się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Espace De Goya, Francja, oraz w prywat-

estymacja: 12 000 – 16 000 zł

artystów: jest synem grafika Jana.

estymacja: 8 000 – 12 000 zł

nych kolekcjach w kraju i za granicą m, in. w Szwajcarii i USA.
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Waldemar
Żaczek
(ur. 1929 Siedlce)

Plac Zamkowy,
2000 r.
olej, płótno,
50 × 70 cm, sygn.
l.d.: WALDEMAR
ŻACZEK 2000
cena wywoławcza:
1 800 zł •
estymacja:
2 500 – 3 000 zł
W latach 1949 - 1956 studiował na warszawskiej ASP. W latach 1960–1967 kierownik graficzny miesięcznika „The Polish Review”, 1967
-1969 kierownik graficzny wydawnictwa Interpress. Od 1970 związany z Wydawnictwem MON, w którym do 1990 r. był Naczelnym
Grafikiem. Jego dorobkiem jest około tysiąca pięciuset projektów i opracowań graficznych książek i innych publikacji. Zajmował się również
projektowaniem i realizacją wystroju wnętrz w lokalach publicznych. W latach 80. zwrócił się ku malarstwu.
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Dariusz Wąsowicz
(1910 Warszawa – 1973)

Widok na kolumnę
Zygmunta w Warszawie
akwarela, papier, 24 × 16,5 cm,
sygn. p.d.: D. Wąsowicz

78

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Henryk Sajdak
(1905–1995)

estymacja: 1 500 – 2 000 zł
Studiował w Institut Superieur de Commerce l’Etat w Antwerpii, na
UW oraz w prywatnej pracowni Rafała Wąsowicza. Malował olejem
i akwarelą. Tworzył weduty – głównie widoki Warszawy, pejzaże i martwe natury oraz cykle graficzne (m.in. „Stara Warszawa”). Jego prace

78

Widok na Bramę Floriańską
akwarela, papier, 24 × 19 cm,
sygn. l.d.: H.Sajdak

Studia rozpoczął w ASP w Krakowie, które uzupełniał we Francji. Przez większość życia był
związany z Krakowem, którego architektura i życie codzienne są jednym z najważniejszych
tematów jego prac. Drugim fundamentem jego dorobku są pejzaże tatrzańskie – malowane
alla prima podczas wielokrotnych górskich wycieczek. Polskie Tatry artysta musiał znać
znakomicie, gdyż tematem jego prac były nie tylko popularne miejsca i widoki, ale także
te mniej znane i dostępne. Dopełnieniem jego twórczości są pejzaże będące malarskimi

znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie

cena wywoławcza: 2 000 zł •

notatkami z licznych podróży po Polsce: Kazimierz Dolny, wybrzeże Bałtyku, Pieniny i

i Ossolineum we Wrocławiu.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

świecie: Francja, Włochy, Kanada.
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Maja Berezowska

Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze –

(1893 lub 1898 Baranowicze –

1978 Warszawa)

1978 Warszawa)

Portret Libańczyka,

Kwiaty i Madonna Rafaela,
1955 r.

1974 r.

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji.

akwarela, papier, 25 × 24,5 cm,

akwarela, papier, 33 × 48.5 cm,

sygn. i dat. p.d.: maja berezowska 1955

sygn. i dat. p.d.: majaberezowska/74

cena wywoławcza: 3 000 zł •

cena wywoławcza: 3 200 zł •

literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

estymacja: 4 500 – 6 000 zł

się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.
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W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory

81

82
Franciszek Starowieyski

81

(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009

Franciszek Starowieyski

Warszawa)

(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009

Lulu Berg – projekt plakatu dla
teatru w Bonn, l.80 XX w.

Warszawa)

Wilkins,

l. 70 XX w.

długopis, papier, 29,5 × 42 cm,
na odwrocie pieczęć potwierdzająca
autentyczność i podpis Jana Mikołaja
Starowieyskiego.
Dołączony certyfikat autentyczności
wydany przez syna Jana Mikołaja
Starowieyskiego.

ołówek, papier, 29,5 × 42 cm, opisany
W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej
ASP. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji,
Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć
Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za plakat
filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charakte-

na lewo na dole: THEATER DER STADT/
BONN, monogram wiązany, na odwrocie
pieczęć potwierdzająca autentyczność
i podpis Jana Mikołaja Starowieyskiego.
Dołączony certyfikat autentyczności
wydany przez syna Jana Mikołaja
Starowieyskiego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

rystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970

cena wywoławcza: 2 000 zł •

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

r. artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.

estymacja: 3 000 – 4 500 zł
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84

Jan Czarny

Jan Wodyński

(1918–1985)

(1903 Jasło –1988 Warszawa)

W gąszczu nadrzecznym,
olej, płótno, 112 × 71,5 cm,
sygn. i dat. p.d.: J.Czarny/1985

Zielone wzgórze,

1985 r.
Poeta, prozaik, satyryk, tłumacz literatury radzieckiej i czeskiej, autor tekstów estradowych
i scenariuszy filmów animowanych, malarz. Ukończył Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych.

1960 r.

olej, płótno naklejone na tekturę,
42,5 × 55 cm, opisany na odwrocie

Uczeń W. Weissa i F. Kowarskiego w krakowskiej i warszawskiej ASP - był jednym z wybitnych przedstawicieli polskiego koloryzmu. Od 1931 należał do grupy Rytm; od 1933 do
ugrupowania Pryzmat. Już wówczas wiele wystawiał, m.in. miał dwie wystawy indywidualne
w warszawskim IPS. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie był profesorem Wydziału SP Uniwersytetu w Toruniu, w latach 1947-1953 profesorem PWSSP
w Sopocie, a od 1963 ASP w Warszawie. Swoje obrazy - pejzaże, martwe natury, portrety,

cena wywoławcza: 2 200 zł •

W latach 1939–1943 przebywał w obozie jenieckim w ZSRR. W latach 1943–1946 służył

cena wywoławcza: 2 200 zł •

kompozycje figuralne - prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Obok

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

w LWP. Po wojnie osiadł w Łodzi.

estymacja: 3 000 – 4 000 zł

malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował mozaiki i sgraffita.
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Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Bukiet kwiatów w szklanym
wazonie, lata 70. XX w.
olej, płótno, 28 × 20 cm,
sygn. p.d.: J WASIOŁEK
Pochodzenie:
Bezpośredni dar artysty
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
Polski malarz nurtu postimpresjonizmu, koloryzmu. Studiował malarstwo
u prof. A. Rychtarskiego w Łodzi i w krakowskie ASP w pracowniach Z. Pronaszki i W. Taranczewskiego. Od 1947 r. mieszkał w Łodzi. Uprawiał malarstwo
sztalugowe, rysunek, litografię, a także a także malarstwo ścienne w budynkach
sakralnych. Większość prac w jego oeuvre stanowią pejzaże i kwiaty

87
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Kwiaty w wazonie
olej, papier, 60 × 43,5 cm w swietle
passe-partout, sygn. l.d.: KLIMEK
cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
Po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w ASP
w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się
o wybuchu wojny. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht
schronił się w Aix-en-Provence, gdzie z Paryża przeniosła
się filia Akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas
przez prof. W. Zawadowskiego. Po 1947 r. Klimek przeniósł
się nad Zatokę Lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac

85

malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał P. Picassa,
który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. Klimek

Henryk Płóciennik

przyjaźnił się również z M. Chagallem i H. Matissem, z tym

(1933–2020)

ostatnim założył w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego

Akt
olej, płótno, 55 × 46,5 cm,
sygn. na odwrocie: H.PŁÓCIENNIK

dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach
Od 1962 roku należy do ZPAP. Zajmuje się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malarstwem

1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele

sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie,

z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na

Meksyku, Stanach Zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego

całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski Luwr zakupił

cena wywoławcza: 6 800 zł •

w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Otrzymał ponad 40 nagród

do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

i wyróżnień na wystawach i konkursach.

jego dzieł.
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88
Konstanty Brandel
(1880 Warszawa – 1970 Paryż)

Andromeda
akwaforta, papier, 12 × 9 cm (zadruk),
sygn. na płycie l.d.: Brandel
cena wywoławcza: 400 zł •

90

estymacja: 600 – 1 000 zł

Leon Wyczółkowski

Malarz i grafik. W latach 1900–03 studiował malarstwo
na krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego,

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –

J. Unierzyskiego i J. Mehoffera. Naukę kontynuował we Wło-

1936 Warszawa)

szech, a od 1907 we Francji. Od 1920 był członkiem Société
Nationale des Beaux-Arts, od 1929 należał do Société du Salon
d'Automne. Od 1933 członek Związku Zawodowego Polskich
Artystów Plastyków w Krakowie, od 1956 członek Związku

Wejście do katedry na Wawelu
litografia piórkiem, papier, 28 × 20,5 cm,
sygn. z płyty: p. d.: Lwyczół

Artystów Polskich we Francji. W 1939 został honorowym
prezesem Związku Polskich Artystów Grafików.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 900 zł

89
Konstanty
Brandel
(1880 Warszawa –
1970 Paryż)

Para akwafort,
1929 r.
akwaforta, papier,
11 × 7 cm x 2

Michel Adlen
(1898 Łuck – 1980
Paryż)

Nad Jeziorem
litografia barwna,
papier, 29 × 39 cm

sztuki, sygn. p.d.:

w świetle passe

Brandel oraz l.d.:

partout, sygn l.d.:

Brandel 29
cena wywoławcza:
400 zł •
estymacja:
600 – 800 zł
88

91

s op oc k i d om au kcy j n y

adlen
cena wywoławcza:
400 zł •
estymacja:
600 – 800 zł
AUKCJA VA R IA ® (4 5 ) | Ma l a r st w o

89

92
Alex Sporski
(ur. 1983)

Kwiaty dla ukochanej,

2021 r.

olej, płótno, 40 × 50 cm sygn. p.d.:
A.Sporski, opisany na odwrocie:
Alex Sporski/Kwiaty dla/ukochanej/p/o 50 × 40/2021
cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Urodził się na Białorusi. Syn uznanego
białoruskiego artysty Wacława Sporskiego.
Absolwent Grodzieńskiej Akademii. Artysta
nowego pokolenia, wykształcony, o niezwykłej wyobraźni i fantazji. W swoich pracach
często posługuje się symbolami, metaforą.
Tworzy prace o bogatej kolorystyce, często
inspiruje się własnymi doświadczeniami
i emocjami, wizjami. Artysta o ogromnym
potencjale, bardzo dobrze rekomendowany
przez historyków sztuki.

93
Marlena Nizio
Portret dziewczynki
w warkoczykach, 2000 r.
olej, płótno, 60 × 40 cm

94

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof.
Jerzego Nowosielskiego w 1986 r. Stypendystka Ministra
Kultury. Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych
w kraju i za granicą Uczestniczyła w około 50 wystawach

90

Grzegorz Moryciński

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem rektorskim

(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

otrzymał w 1962 roku w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. W 1969 roku został

Parawan i wachlarz
pastel, papier, 103 × 73 cm,
sygn. p.d.: G.MORYCIŃSKI

stypendystą rządu włoskiego. Miał wystawy indywidualne w głównych ośrodkach kulturalnych
w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień m.in.: w Ogólnopolskim
Konkursie im. Jana Spychalskiego (1973, 1977), nagrody za całokształt twórczości Komitetu
Kultury Niezależnej N.S.Z.Z. „Solidarność” (1988), stypendium artystycznego Amerykańskiej
Fundacji Pollock-Krasner (1993), nagrody specjalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

zbiorowych w Polsce i wielu krajach świata. Zajmuje się

cena wywoławcza: 7 000 zł

Narodowego (2006). Prace artysty znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych, a także

portretem, ikoną, a także pejzażem miejski

estymacja: 9 000 – 12 000 zł

w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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96

95

Dariusz Pala

Krzysztof Kokoryn

Malarz i filmowiec. Ukończył wydział malarstwa na warszawskiej ASP, uzyskał dyplom

(ur. 1964 Szczytno)

u profesora Rajmunda Ziemskiego. W 1993 roku na wystawie najlepszych dyplomów

Tercet,

1999 r.

olej, płótno, 54,5 × 74,5 cm,
sygnowany p.d.: Kokoryn/1999

wyższych uczelni plastycznych otrzymał nagrodę w dziedzinie malarstwa. miał 12 wystaw
indywidualnych. Swoje obrazy poza Polską wystawiał m.in. w Japonii, USA i Niemczech.
jego sztuka to rzadkie połączenie syntezy i ekspresji. Ich bohaterowie - muzykanci i cyrkowcy,
zwierzęta, drzewa i ekspresy do kawy mają charakterystyczny rzeźbiarski ciężar. Kokoryn stara
się zawrzeć całą opowieść w jednym geście, przedmiocie, postaci. Tematyka, lapidarność

(ur. 1967)

Żółte pędzle w czerwonej
butelce
olej, płótno, 69 × 54,5 cm,
sygnowany p.d.: PALA

W 1992 ukończył ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Romana Żygulskiego.
Pala wystawiał - między innymi: w krakowskiej Galerii Strawberry Fields, Galerii Kaleon,
w Częstochowie, Galerii Heisner and Struck, w Hamburgu, Galerii ART w Warszawie. Jego
obrazy przedstawiają najczęściej ludzkie marionetki odgrywające scenki w kawiarniach, na
ulicy, czy w teatrze. Maluje też martwe natury, pełne intensywnych kolorów. Kolor i światło
zajmują artystę najintensywniej. Motyw jest pretekstem do "budowania formy kolorem".
Doświadczenie tradycyjnego koloryzmu, z którym zetknął się podczas studiów w Krakowie,
szybko przetworzył na własny język malarskiej ekspresji. Od skomplikowanej wystylizowanej
linii rysunku i rozbudowanej fabuły przeszedł do syntetycznego obrazowania pojedynczych

cena wywoławcza: 4 500 zł •

formy - plamy intensywnego czystego koloru ujęte w gruby, ciemny kontur tworzą uwodzicielski

cena wywoławcza: 1 500 zł •

przedmiotów. Siła tych obrazów tkwi w kolorze, którego świetlistość potęguje bogata faktura

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

styl tych obrazów.

estymacja: 2 500 – 3 500 zł

grubo kładzionej farby.
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Marc Chagall

97

(1887 Łoźno k. Witebska –
1985 Saint-Paul de Vence)

Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska –
1985 Saint-Paul de Vence)

Bez tytułu
litografia, papier, 35 × 53 cm
w świetle passe-partout

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris.
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen – dium w Paryżu, gdzie zetknął się
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była
ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych

Mistyczne ukrzyżowanie
z albumu „Derierre le Miroir”,
1950
litografia barwna, papier, 35 × 50 cm
w świetle passe-partout, sygn. I dat. na
płycie p.d.: „1950/Chagall/Marc”

cena wywoławcza: 3 000 zł •

obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne.

estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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101
Mojżesz Kisling

99

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Mojżesz Kisling

Dziewczyna z Marsylii

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

litografia barwna, papier, 38 × 28 cm

Wejście do obozu

(wymiar arkusza)
Praca pochodzi z teki: PROVANCE

Litografia kolorowana gwaszem, papier,
30 × 21 cm, sygn. na kamieniu l.d.:

cena wywoławcza: 900 zł •

Kisling/Sanary/1949

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Ilustracja do: Héron de Villefosse,
L’épopée bohémienne. Aux dépens d’un
amateur, Paris, 1959
cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł
Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 1907–1911 studiował
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Józefa Pankie – wicza. 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 arty – stycznej
drodze poznał wiele 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 udział w licznych wystawach
sztuki współczesnej polskiej, między innymi w Paryżu
oraz Brukseli.

102

100

Tadeusz Dominik

Leonor Fini

(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

(1908 Buenos Aires – 1996 Saint Dye)

Pejzaż,

Portret

96

1991 r.

litografia, papier, 61 × 46 cm (zadruk),

litografia, papier, 57 × 46 cm,

sygn.i dat. ołówkiem p.d.: T. Dominik

sygn. p.d.: Leonor Fini,

1991, opisany l.d.: litografia barwna

opisany l.d.: 244/297

4/100

cena wywoławcza: 600 zł •

cena wywoławcza: 1 300 zł •

estymacja: 800 – 1 200 zł

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Argentyńska malarka surrealistyczna pochodzenia włoskiego. Urodziła się

Absolwent, a później także profesor warszawskiej ASP, uczeń J. Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł

w Buenos Aires w Argentynie, wychowywała się w Trieście we Włoszech.

profesora. W 1990 przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziaływały nań – za pośrednictwem osobowości i sztuki Cybisa – idee

W wieku 17 lat przeniosła się do Mediolanu, a następnie do Paryża. Tam

polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. W drugiej połowie lat

poznała artystów z kręgu surrealistów, aczkolwiek sama się nie uważała

50. zaczął malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce malarstwa informel. W latach 60.

za jedną z nich. Jej obrazy są bardzo osobiste i symboliczne, czasem nieco

wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał

teatralne. Projektowała też kostiumy i dekoracje dla teatru, baletu, opery

i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia form czy rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie

i dla filmu.

znaczących fragmenty kompozycji. Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.
s op oc k i d om au kcy j n y
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103
Irena Hassenberg
(1884 Warszawa – 1953 Paryż)

Paris
litografia barwna, papier, 38,5 × 48,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem
p.d.: Reno, numerowana l.d.: 1bis/100,
z teki: Paris par Reno, plansza 10

Absolwentka ASP w Warszawie. Od roku 1907 mieszkała i tworzyła w Paryżu, a w 1926

104

roku uzyskała obywatelstwo francuskie. Uczestniczyła w wielu wystawach od 1907: Salon

Mojżesz Kisling

d'Automne, Salon des Indépendats, Salon des Tuileries. Swoją twórczość prezentowała

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

również na wystawach indywidualnych w paryskich Galeriach: Galerie Druet, Galerie d'art
Contemporain, Galerie du Portique. Polskim akcentem w jej twórczości we Francji był
udział w wystawie sztuki polskiej na Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts w 1921.
W Warszawie w Zachęcie pokazała swoje prace na Salonie w 1913 roku, w 1915 na
wystawie indywidualnej, a w 1921 na wystawie artystów żydowskich. Malowała głównie
pejzaże miejskie Paryża i miast francuskich. W 1925 roku odbyła podróż do Nowego Yorku.
Zafascynowana tym uwieczniła je w pracach olejnych, pastelach i litografiach – wydanych

Kawiarnia La Rotonde
litografia barwna, papier, 41,5 × 52,5 cm
w świetle passe-partout, sygn. na kamieniu p. d.: Kisling, z teki: Paris, Provence,
Gitans

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa
Pankie – wicza. 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 arty – stycznej drodze poznał wiele 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

cena wywoławcza: 900 zł •

w albumie „New York”. Malowała również martwe natury, kwiaty, pejzaże, rzadko wpro-

cena wywoławcza: 1 000 zł •

oraz akty o surrealistycznych formach. Brał udział w licznych wystawach sztuki współczesnej

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

wadzając postacie ludzkie.

estymacja: 1 500 – 2 500 zł

polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.

98
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105
Die Graphischen Künste,
Wien, 1920 r.
Wydawnictwo artystyczne zawierające
10 oryginalnych grafik: 7 litografii,
2 drzeworyty i jedna akwaforta, między
innymi: Leopold Gottlieb, Miłosierdzie,
Felix Albrecht Harta, Wnętrze parku
Anton Faistauer, Zilli
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
100

s op oc k i d om au kcy j n y

108
Władysław
Skoczylas
(1883 Wieliczka –
1934 Warszawa)

Łucznik

106

drzeworyt,

Jan Raczyński

papier, 17 × 22 cm

(działał ok. 1905–1925)

(zadruk)

Średniowieczna baszta
w Łowiczu

cena wywoławcza:
800 zł
estymacja:

drzeworyt, papier, 23,5 × 15,10 cm

1 000 – 1 500 zł

w świetle passe-partout,
sygn. ołówkiem p.d.: J.Raczyński
cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 700 zł

107
Leon Wyczółkowski

109

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina –

Władysław Skoczylas

1936 Warszawa)

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Portret Konstantego Laszczki

Trójca Święta

litografia kredką, papier, 28 × 20,5 cm,

102

sygn. z płyty: l. d.: Lwyczół

drzeworyt, papier, 13 × 9 cm (zadruk)

cena wywoławcza: 500 zł

cena wywoławcza: 400 zł

estymacja: 700 – 900 zł

estymacja: 600 – 800 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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110
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Toast samotnego
tusz, papier, 30 × 21 cm,
sygn. p.d.: JF

112

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 700 – 900 zł

Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Strzelec Moczulski
akwarela, papier, 21,5 × 29,5 cm
w świetle passe-partout,
sygn. monogramem wiązanym p.d.: JF
cena wywoławcza: 700 zł •

111

estymacja: 900 – 1 200 zł

Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Bez słów, ilustracja do Expressu
tusz, papier, 28 × 20 cm,
sygn. p.d.: JF
cena wywoławcza: 800 zł •

113

estymacja: 1 000 – 1 200 zł
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Rysownik,

Jerzy Flisak

ilustrator, twórca plakatów i scenografii, autor tekstów literackich,

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

wierszy dla dzieci, telewizyjnych programów rozrywkowych, współpracownik teatrów satyrycznych. Jako karykaturzysta debiutował
w 1944 roku w piśmie „Stańczyk”. Współpracował ze „Szpilkami”,
„Światem”, „Trybuną Robotniczą”, Playboyem”, „Przekrojem”, gdzie
stworzył serię rysunkową Profesor Filutek publikowaną od 1946 r.
Odznaczony Orderem Uśmiechu.
104

Bez słów, ilustracja do Expressu
tusz, papier, 21 × 30 cm, sygn. p.d.: JF
cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 900 – 1 200 zł
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114
Madonna z dzieciątkiem
i Janem Chrzcicielem
II poł. XIX w.
tempera, deska, 17,5 × 15 cm,
w ramie drewnianej
cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 400 zł

116

115

106

Ikona – Chrystus Pantokrator

Ikona procesyjna, dwustronna,
Św. Mikołaj i M.B. Kazańska

Rosja, 2 poł XIX w.

Rosja, przełom XIX/XX w.

tempera, deska, 22,5 × 18 cm, okład

tempera, olej, deska, złocenia,

srebrny pr. 84, 1881 r.

60 × 51 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 3 600 – 4 200 zł

estymacja: 11 000 – 13 000 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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117
Ikona kalendarzowa – Czerwiec
Rosja, 1 poł. XX w.
tempera, złocenie, deska, 31 × 26 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 400 – 3 800 zł

118

108

Ikona – Zmartwychwstanie
Chrystusa i 12 Świąt
Cerkiewnych (Prazdnik)

119

Rosja, 2 poł XIX w.

Rosja, XX w.

temepra, złocenie, deska, 45 × 36 cm

tempera, złocenie, deska, 106 × 70 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

cena wywoławcza: 38 000 zł

estymacja: 4 400 – 4 800 zł

estymacja: 45 000 – 50 000 zł

s op oc k i d om au kcy j n y

Ikona – Mineja półroczna

AUKC JA VARIA ® (4 5 ) | I KO N Y

109

120

121

Ikona – Matka Boska Kazańska

Ikona – Chrystus Pantokrator

Rosja 2 poł. XIX w.

Rosja, pocz. XX w.

tempera, deska, 33 × 27 cm, okład

tempera, deska, 40 × 35, ikona z ażuro-

mosiądz repusowany, kiot

wą koszulką, blacha mosiężna, kiot

cena wywoławcza: 3 000 zł

cena wywoławcza: 3 800 zł

estymacja: 3 600 – 4 000 zł

estymacja: 4 600 – 5 000 zł

110
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122

124

Ikona – Zmartwychwstanie
Chrystusa i 12 Świąt
Cerkiewnych (Prazdnik)

Ikona – Św. Mikołaj
Rosja, 2 poł. XIX w.

Rosja, 2 poł XIX w.
tempera, złocenie, deska, 31 × 25 cm

tempera, deska, złocenie, 31 × 26 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 2 200 – 2 800 zł

estymacja: 3 600 – 4 000 zł

123

125

Ikona Wszechwidząco Oko Boże

Ikona – Św. Olga

1 poł XX w.

Rosja 2 poł. XIX w.

tempera, deska, 31 × 26,5 cm

112

tempera, złocenie, deska, 26,5 × 22 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

cena wywoławcza: 2 600 zł

estymacja: 2 300 – 2 600 zł

estymacja: 3 500 – 4 000 zł
s op oc k i d om au kcy j n y
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126
Ikona – Św. Mikołaj
Rosja, 2 poł XIX w.
temepra, deska, 31 × 26 cm,
okład blaszany
cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 200 – 3 800 zł

128
Ikona – Matka Boska Tychwińska

Ikona – Zmartwychwstanie
Chrystusa i 12 Świąt
Cerkiewnych (Prazdnik)

Rosja, 2 poł XIX w.

Wietka, XIX w.

tempera, złocenie, deska, 22 × 18 cm

tempera, złocenie, deska, 72 × 60 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

cena wywoławcza: 18 000 zł

estymacja: 2 800 – 3 200 zł

estymacja: 22 000 – 25 000 zł

127

114
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129
Ikona – Matka Boska
1 poł. XX w.
tempera, deska, okład mosiężny
cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

132

130

Ikona – Boże Narodzenie
Rosja, 2 poł XX w.

Ikona – Chrystus Pantokrator
2 poł. XX w.

tempera, złocenie, deska, 36 × 31 cm

tempera, deska, okład mosiężny,

cena wywoławcza: 1 200 zł

emalia, 14 × 12 cm

estymacja: 1 800 – 2 200 zł

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

131
Ikona podróżna – TRYPTYK
grupa DEESIS
1 poł. XX w.

133
Ikona – Św. Jerzy
i Św. Aleksandra
Rosja, współczesna

mosiądz, emalia, złożona: 13 × 13 cm,
rozłożony: 13 × 35,5 cm

116

tempera, złocenie, deska, 28 × 25 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 1 400 zł

estymacja: 1 800 – 2 200 zł

estymacja: 1 800 – 2 200 zł

s op oc k i d om au kcy j n y
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136
Lubomir Tomaszewski
(1923–2018)

Sowa
kamień, brąz, wys. bez podstawy: 11 cm,
wys. z podstawą: 16 cm
cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

134

137

Monika Osiecka

Leon Levkovitch

(ur. 1965)

(ur. 1936)

Akt z liści

Dominująca,

1985 r.

brąz, marmur, wys. 52 cm bez
brąz patynowany, wys. 23 cm,

podstawy, 60 cm z podstawą

sygn. i dat. u dołu: LEVKOVITCH 85

cena wywoławcza: 15 000 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł •

estymacja: 18 000 – 25 000 zł

estymacja: 8 000 – 10 000 zł

135
Anna Dębska
(1929–2014)

Źrebak
brąz, wys. 7 cm, dł. 16 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
118
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138

142

Sygnet

Broszka

l. 40. XX w.

Francja, k. XIX w.

złoto, pr. 0,583, srebro, m. 4,77 g,

złoto, pr. 0,750, srebro, m. 11,49,

diament ok. 0,85 ct, J/VS

40 szt. rozet diamentowych, 1 diament

cena wywoławcza: 20 000 zł

w starym szlifie brylantowym

estymacja: 30 000 – 35 000 zł

ok. 0,25 ct, H/VS2
cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

139

143

Kolczyki
złoto, pr. 0,585, srebro,

Kolczyki

m. 5,12 g, 10 szt. rozet

pocz. XX w.

diamentowych

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 3,53 g,

cena wywoławcza: 5 000 zł

16 szt. diamentów łącznie ok. 1,10 ct,

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

H-J/SI-P
cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 23 000 zł

140
Broszka
k. XIX w.

144

złoto, pr. 0,585, szpilka 0,375, srebro,

Pierścionek

m. 4,22 g, 9 szt. rozet diamentowych

II poł. XX w.

cena wywoławcza: 1 900 zł

złoto, pr. 2, m. 4,61g, 13 szt. brylantów

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

łącznie ok. 0,40 ct, H-I/SI-P
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

141

145

Kolczyki

Kolczyki

k. XIX w.

poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 2,08 g,

złoto, pr. 2, m. 3,78 g, 4 szt. diamentów

2 szt. diamentów łącznie ok. 0,70 ct,

łącznie ok. 0,52 ct, G/SI1

J-K/SI2-P1

120

cena wywoławcza: 8 000 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł

estymacja: 10 000 – 11 000 zł

estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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149
Bransoletka
1930–1940

146

złoto, pr. 3, m. 7,64 g, 3 szt. diamen-

Broszka w kształcie gwiazdy

8 szt. szafirów łącznie ok. 0,88 ct

tów łącznie ok. 0,15 ct, F-G/VS-SI,

k. XIX w.

cena wywoławcza: 5 000 zł

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 7,67 g,

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

26 szt. rautów diamentowych, 6 szt.
rubinów łącznie ok. 1,20 ct

150

cena wywoławcza: 5 000 zł

Kolczyki
II poł. XX w.

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

złoto, pr. 3, srebro, m. 3,70 g, 2 szt.
diamentów w szlifie 8/8, 16 szt. rozet
diamentowych łącznie ok. 2,00 ct,
G-I/SI-P, 2 szt. szafirów łącznie ok. 1,80 ct

147

cena wywoławcza: 15 000 zł

Bransoletka

estymacja: 18 000 – 20 000 zł

k. XIX w.
złoto, pr. 0,585, srebro,
m. 27,30 g, 25 szt. rautów

151

diamentowych, 5 szt. rubinów

Bransoletka

łącznie ok. 1,50 ct

l. 40. XX w.

cena wywoławcza: 10 000 zł

złoto, pr. 3, srebro, m. 13,39 g, 3 szt.

estymacja: 12 000 – 14 000 zł

szafirów w szlifie kaboszon ok. 5,50 ct,
15 szt. szafirów fasetowanych ok. 0,60 ct,
12 szt. diamentów w szlifie 8/8 łącznie
ok. 1,24 ct, H-J/VS-P1
cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

148

152

Wisior w formie ręki Fatimy

Pierścionek

XX w.

1930–1940

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 26,69 g,

złoto, pr. 3, m. 3,73 g, 10 szt. diamentów

51 szt. rautów diamentowych, 5 szt. pereł

w starym szlifie brylantowym łącznie ok. 0,33 ct,

słodkowodnych

G-I/SI-P1, 17 szt. szafirów łącznie ok. 1,38 ct

cena wywoławcza: 9 000 zł

cena wywoławcza: 10 500 zł
estymacja: ?? 000 – ?? 000 zł

estymacja: 11 000 – 13 000 zł

122
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157

153

Sekretnik na łańcuszku

Naszyjnik

XIX/XX w.

I poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 14,24 g, diament

złoto, pr. 0,375, m. 4,41 g, 5 szt.

w szlifie 16/16 ok. 0,07 ct, I/P1,

ametystów łącznie ok. 11,50 ct

emalia

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 7 000 zł

estymacja: 1 800 – 2 000 zł

estymacja: 8 500 – 9 500 zł

154

158

Kolczyki

Kolczyki

l. 50, XX w.

1930–1940

złoto, pr. 0,585, m. 2,54 g, 2 szt.

platyna, m. 6,22 g, 2 szt. szmaragdów

ametystów ok. 1,30 ct

łącznie ok. 1,16 ct, 50 szt. diamentów
w szlifie 8/8 łącznie ok. 1,00 ct, G-J/SI-P

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

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

155
Pierścionek
II poł. XX w.

159

złoto, pr. 0,585, m. 2,03 g, opal

Naszyjnik

6,5 × 5 mm, 2 szt. diamentów łącznie

współczesny

ok. 0,08 ct, I-J/SI-P1,

złoto, pr. 0,585, m. 4,58 g, szmaragd

cena wywoławcza: 1 800 zł

ok. 1,70 ct, 25 szt. rautów diamentowych

estymacja: 2 500 – 2 800 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

160

156

Bransoletka

Pierścionek

II poł. XX w.

I poł. XX w.

srebro, m. 32,85 g, 54 szt. szmaragdów

złoto, pr. 0,585, m. 2,67 g, 3 szt.

łącznie ok. 3,50 ct, 274 szt. diamentów

rautów diamentowych, 10 szt. opali

124

łącznie ok. 4,15 ct, G-I/VS-SI

cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 15 000 zł

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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164
Wisior
pocz. XX w.
złoto, pr. 0,585, srebro, m. 7,39 g,
40 szt. rautów i rozet diamentowych,
4 szt. diamentów w starym szlifie

161

brlyantowym ok. 0,29 ct, G-I/SI2-P

Wisior na łańcuszku

cena wywoławcza: 7 500 zł

współczesny

estymacja: 8 500 – 9 500 zł

złoto, pr. 0,750, m. 7,28 g, 40 szt.
brylantów łącznie ok. 0,42 ct, G-H/VS-SI,
perła hodowana słonowodna Tahiti
cena wywoławcza: 6 000 zł

165

estymacja: 7 500 – 8 500 zł

Pierścionek
I poł. XX w.
złoto, platyna, m. 6,23 g, diament ok. 1,34 ct,
J-K/VS1, 2 szt. diamentów w szlifie 16/16
łącznie ok. 0,10 ct, H-J/SI-P1
cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

162
Pierścionek
Francja, 1930–1940

166

złoto, pr. 0,750, platyna, m. 4,52 g,

Sygnet

28 szt. rozet diamentowych, opal

l. 40. XX w.

cena wywoławcza: 7 500 zł

złoto, pr. 0,583, m. 6,40 g,

estymacja: 9 000 – 10 000 zł

diament ok. 0,30 ct, I/P2
cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

163

167

Medalik z przedstawienie
Mojżesza z tablicami prawa

Bransoletka

1918 r.

XIX/XX w.

złoto, pr. 585, m. 4,18 g, emalia, na

złoto, pr. 56, m. 12,45 g, 2 szt. pereł ,

odwrocie dedykacja cyrylicą: Naszej

diament ok. 0,10 ct, G/VS2

drogiej wnuczce Irence od dziadka Jakuba
i babci Ziny 1918 r.

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

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
126
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168
Wisior na łańcuszku
współczesny
złoto, pr. 0,585 (wisior), 0,750
(łańcuszek), m. 5,01 g,
akwamaryn ok. 4,50 ct
cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 5 500 zł

169
Pierścionek
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 3,63 g, 4 szt.
brylantów łącznie ok. 0,16 ct, G-H/VS,
opal brazylijski ok. 2,50 ct
cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

170
Wisior w kształcie słonia
II poł. XX w.
złoto, pr. 0,585, m. 10,20 g, 66 szt.
diamentów łącznie ok. 0,33 ct, G-H/VS-SI,
szafir ok. 1,50 ct
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

171

172

Pierścionek

Broszka w kształcie kolibra

współczesny

Aldo Garavelli, l. 60. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 3,04 g, 8 szt.

złoto, pr. 0,750, m. 14,57 g, 30 szt.

brylantów łącznie ok. 0,48 ct,

diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,30 ct,

H-I/VS-SI, szafir ok. 0,65 ct

G/VS

cena wywoławcza: 4 500 zł

cena wywoławcza: 9 000 zł

estymacja: 5 500 – 6 500 zł
128

estymacja: 12 000 – 14 000 zł
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173

176

Wisior w kształcie serca na kolii
z rubinów

Kolczyki
współczesne

współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 3,20 g, 2 szafiry

wisior: złoto, pr. 0,585, m. 7,16 g, 44 szt.

kaboszony łącznie ok. 4,90 ct

diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,44 ct,
G-H/VS-SI, rubin ok. 1,65 ct

cena wywoławcza: 3 500 zł

naszyjnik: rubiny fasetowane, m. 12,77 g

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

177
Sygnet
współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 8,10 g, turmalin
ok. 3,93 ct, diament w szlifie princessa
ok. 1,02 ct, J/P2
cena wywoławcza: 6 500 zł

174

estymacja: 8 000 – 8 500 zł

Broszka
współczesna
złoto, pr. 0,750, m. 4,12 g
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

178
Pierścionek
współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 16,45 g,
kwarc żółty ok. 28,84 ct
cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

175

179

Pierścionek

Pierścionek

II poł. XX w.

1930–1940

złoto, pr. 0,750, m. 5,05 g, 7 szt. brylan-

platyna, pr. 0,950, m. 4,50 g, 42 szt.

tów łącznie ok. 0,22 ct, G-I/VS-SI

diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok.
0,55 ct, H-K/VS-SI, rubin ok. 1,10 ct

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 16 000 zł

130
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180
Kolia z perełem z zapięciem
w formie czterolistnej koniczyny
XX w.
złoto, pr. 0,585, rzeźbiony turkus,
80 szt. pereł słonowodnych Akoya –
śr. 6,15–6,50 mm, długość 59 cm
cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

181
Szpilka koniczynka
pocz. XX w.

184

złoto, pr. 0,585, m. 0,79 g, 5 szt.
pereł, turkus

Bransoletka
Tiffany, Schlumberger (?), II poł. XX w.

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

złoto, pr. 0,750, oprawy kamieni
platyna pr. 0,650-0,900, m. 172,4 g,
16 szt. brylantów łącznie ok. 1,60 ct,
F-G/VS
cena wywoławcza: 90 000 zł

182

estymacja: 110 000 – 120 000 zł

Broszka
XIX/XX w.
złoto,pr. 0,375, m. 2,79 g, 25 szt.
pereł wywołanie: 500 PLN
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 800 zł

183

185

Kolczyki

Pierścionek

II poł. XX w.

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,38 g, 2 szt.

złoto, pr. 0,583, m. 4,82 g, 4 szt. diamentów

diamentów łącznie ok. 0,04 ct H/SI,

łącznie ok. 0,57 ct, H-J/VS-P

12 szt. pereł słonowodnych Akoya

cena wywoławcza: 3 500 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł

estymacja: 4 500 – 5 000 zł

estymacja: 3 000 – 3 500 zł

132
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189
Pierścionek
Orno, 1963–1986
srebro, pr. 3, m. 41 g, kamień ozdobny
cena wywoławcza: 1 000 zł

186

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Zegarek Baume Mercier
złoto, pr. 0,750, szkiełko szafirowe,

190

skórzany pasek, mechanizm nakręcany
cena wywoławcza: 4 500 zł

Bransoletka

estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Rytosztuka, 1963–1986
srebro, pr. 3, m. 12 g
cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 700 zł

187
191

Naszyjnik
XX w.

Pierścionek

koral naturalny, m. 53,30 g,

Orno, 1963–1986

śr. 8,80 – 13,3 mm, zapięcie:
srebro, pr. 0,835

srebro, pr. 3, m. 38 g, kamień ozdobny

cena wywoławcza: 5 000 zł

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

estymacja: 6 500 – 7 500 zł

192

188

Naszyjnik

Broszka

Orno, 1963–1986

k. XIX w.

srebro, pr. 3, m. 85 g, kamień ozdobny

metal, m. 4,07 g, granaty

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

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł
134
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195

193

Kafetiera

Dzbanek do gorącego
mleka
Paryż, Odiot, ok. 1860 r.
srebro, pr. 950 (Minerwa), w.:

Francja, po 1838 r.
srebro, pr. 950 (Minerwa), drewno
hebanowe, w. 659, znak: A pięcioramienna gwiazda w kwadracie P

282 g, znak wytwórni: ODIOT

cena wywoławcza: 3 500 zł

PARIS, Nr inwentarza 9014

estymacja: 4 500 – 5 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

196
194

Kabaret na ocet i oliwę
Francja, Paryż, Martin Charles-Denis

Garnitur do herbaty

(1826–1837)

Paryż, Boin-Taburet, III ćw. XIX w.

srebro, pr. 950 (głowa starca), w. 873 g,

srebro, pr. 950 (Minerwa), m. 1560 g,

sygn.: GROUVELLE (Aleksander),

rączki hebanowe, sygn.: Bointaburet,

szkło grawerowane

dzbanek: 20,5 cm, cukiernica: 17 cm,

cena wywoławcza: 6 500 zł

mlecznik: 13 cm

estymacja: 8 000 – 9 000 zł

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
136
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200
197

Etui na etrog
Austro-Węgry, Wiedeń, Josef

Balsaminka srebrna

Wiederspeck (notowany

Hiszpania, 1932 r.

od 1822 r), ok. 1830 r.

srebro, pr. 750, w: 53 g, znak:

srebro, pr. 13 łutowa, w. 599 g,

gwiazda pięcioramienna

wym. 15 x 12 cm, wys, 14 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 8 000 zł

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł

201

198

Podstawka do wina

Talerz srebrny

Warszawa, Malcz, przed 1852 r.

Polska, Warszawa,

srebro, pr. 12 łutowa, w. 144 g,

Józef Cynowski,

śr. 14 cm, znak warsztatowy

okres międzywojenny

w owalu: Malcz

srebro, pr. 3, w. 330 g,

cena wywoławcza: 400 zł

śr. 23 cm, znak warsztatowy: J.C

estymacja: 500 – 600 zł

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

202

199
Świecznik

Cukiernica skrzynkowa

Warszawa, l. 20–30 XX w.

Warszawa, Wolkiewicz lub Skalski?,
I poł. XIX w.

srebro, pr. 3, w. 430 g,

srebro, pr. 12 łutowa, w.: 638 g,

wys. 40 cm

wnętrze złocone, po naprawch

cena wywoławcza: 1 500 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł

estymacja: 1 800 – 2 200 zł

estymacja: 4 000 – 5 000 zł
138
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205
Cukiernica

203

Austro-Węgry, Budapeszt, ok. 1870 r.

Świecznik czteroramienny

srebro kute, pr. 3 (Diana), w. 335 g, wnętrze

Kraków, l. 20–30 XX w.

złocone ogniowo, złotnik: KT
cena wywoławcza: 4 000 zł

srebro, pr. 3, w. 651 g, złotnik:

estymacja: 5 000 – 6 000 zł

SH, wys. 41 cm
cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

204
Patera art déco
Wrocław, FREY & SÖHNE,
BRESLAU, pocz. XX w.
srebro, pr. 830, w. 560 g,
sygn. na spodzie znak firmy sprzedającej
FREY & SÖHNE, BRESLAU
cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

206
Patera srebrna
Kraków, l. 30. XX w.
srebro, p. 3, w. 340 g, średnica: 28 cm,
złotnik krakowski: BS
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 600 zł

140
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207
Łyżka i widelec
Warszawa, Malcz, 1889 r. i 1861 r.
srebro, pr. 12 łutowa, w. 138 g,
aplikacje z tarczami herbowymi
cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 500 zł

210
Solniczka na delfianach
Warszawa, Ludwik Nast, 1851 r.
srebro, pr. 12 łutowa, w. 106 g,
wys. 6,5 cm, dl. 9,5 cm, gł. 5 cm,
znak firmowy w owalu: Nast
cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

208
Łopatka do ciasta

211

Warszawa, Br. Hempel,

Solniczka dwudzielna
klasycystyczna

okres międzywojenny, XX w.
srebro, pr. 3, w. 109 g

Polska, I ćw. XIX w.

cena wywoławcza: 200 zł

srebro, pr. 3 (1923 r.), w. 97 g

estymacja: 250 – 300 zł

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

209

212

Para widelców
do wędlin i mięsa
Warszawa, okres międzywojenny,
XX w.

Mlecznik
Rosja, Łotwa, Mitawa, Friedrich Wilhelm
Freydenfeld, 1808-1820 r.

srebro, pr. 3, w. 98 g.
cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 200 – 250 zł

srebro, pr. 12 łutowa, w. 260 g,
wys. 10,5 cm, wnetrze złocone ogniowo
cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł

142
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215
Chochla do ponczu
Warszawa, Ludwik Nast, I poł. XIX w.
srebro, pr. 12, w. 261 g, dł. 36 cm,
czerpak złocony, cecha zapasowa:
Z1851
cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 600 zł

213
Komplet sztućców
zakąskowych dla 6 osób
Warszawa, okres międzywojenny,
XX w.
srebro, pr. 3, w. 958 g, aplikacje
z tarczą heraldyczną
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

216
Czarka do degustacji
wina
Francja, Dijon, 1750 r.
srebro cechowane, pr. znaki
miejskie (950), w. 128 g,
śr. 8,5 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

214
Cukiernica skrzynkowa

217

Poznań, ok. poł. XIX w.

Chochla do ponczu

srebro, pr. 12 łut, w. 386 g,

Rosja, Petersburg, 1795 r.

imiennik złotnika nieczytelny
(SW)?, wym. 8 × 14 × 10 cm

srebro, pr. 84, w. 302 g, dł. 38 cm,
czerpak złocony, inicjały właściciela B.B.

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

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

144
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221
Kubek kiduszowy
Rosja, Moskwa, 1891 r.

218

srebro, pr. 84, w. 66 g, wys. 10 cm
cena wywoławcza: 500 zł

Komplet 6 łyżeczek
do herbaty

estymacja: 700 – 800 zł

ZSRR, po 1922 r.
srebro, niello, pr. 875,
repunca polska 2, w. 155 g
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

222
Koszyczek z grawerunkiem
Rosja, Moskwa, 1886 r.
srebro, pr. 84, w.: 165 g, probierz: Wasilij
Siemionow

219

cena wywoławcza: 800 zł

Łyżka do konfitur

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Rosja, Moskwa, 1864 r.
srebro, niello, pr. 84, w. 39 g,
dł. 16 cm
cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 – 700 zł

220

223

Daronosica – cyborium
prawosławne przenośne

Cztery kieliszki kiduszowe

Rosja, Moskwa, 1818 r.

Rosja, Warszawa, przed 1963 r.

srebro, pr. 84, w. 140 g, probierz: MK,

srebro, pr. 84 (2 szt), pr. 3 (2 szt), w. 118

złotnik: DD, wieko złocone

g łącznie, wys. 8 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

cena wywoławcza: 400 zł

estymacja: 2 500 – 3 000 zł

146
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227
Torebka balowa
pocz. XX w.

224

srebro, pr. 800, m. 130 g

Papierośnica z bojarem
Rosja, Moskwa, pocz. XX w.

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

srebro, pr. 84, w. 225 g, 11 × 8 cm
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

225
Tabakiera Samorodok
Rosja, pocz. XX w.
srebro, pr. 84, w. 209 g, kaboszon

228

agat, aplikacje złote, monogram LB,
we wnetrzu dedykacja na górze wieka:
Helena, na dole: Lara Hocks

Puderniczka z miejscem
na szminkę

cena wywoławcza: 1 800 zł

poł. XX w.

estymacja: 2 200 – 2 500 zł

srebro, pr. 800, m. 207 g, szkło
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

229

226

Papierośnica w kształcie
portmonetki

Papierośnica
Warszawa, przed 1963 r.

II poł. XX w.

srebro, pr. 3, m. 134 g

srebro, pr. 800, m. 91 g, kamień ozdobny

cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

148
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232
Para paterek ażurowych
Niemcy, Brema, II poł. XIX w.
srebro, pr. 800, w. 366 g
cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

230
Ryngraf z Matką Boską
Ostrobramską
Polska, l. 40 XX w.
srebro, pr. 3, w. 37 g, wys. 8 cm,
na odwrocie dedykacja: Jolancie/
Matka Chrzestna/12.IX.48 R
cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

231
Ryngraf z Matką Boską
Częstochowską i orłem w koronie
Polska, przed 1945 r.

233
Podstawa w stylu secesyjnym
do świecznika
Warszawa, Bracia HENNEBERG, ok. 1900 r.

srebro, pr. 3, w. 39 g, wys. 6 cm, emalia
czerwona

cyna srebrzona, wys. 16,5 cm, dobierane
zwieńczenire, sygn. na podstawie:

cena wywoławcza: 450 zł

BHenneberg/Warszawa 3173

estymacja: 600 – 800 zł

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 800 zł

150
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234
Taca secesyjna
Warszawa, Norblin, 1896–1915 r.
plater na mosiądzu, dł. 48 cm, znak
firmowy w owalu: NORBLIN i S ka/
GALW/WARSZAWA, Nr: 2179
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

235
Solniczka
Warszawa, Fraget, k. XIX w.
platerna mosiądzu,
wys. 5 cm, śr. 7,5 cm, znak firmowy
w owalu: WARSZAWA/fraget/plaque, N
w rombie
cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 – 400 zł

236
Solniczka podwójna
Warszawa, Fraget, k.XIX w.

237

plater częściowo złocony, znak firmowy:

Samowar podróżny
Warszawa, Fraget, II poł. XIX w.

FRAGET/w/WARSZAWIE – w owalu, N –
w rombie, GALW: – w prostokącie, znak

plater na miedzi, drewno, wys. 38 cm,

warsztatowy – w owalu, nr modelu 2299,

sygn. owalnym znakiem firmowym:

wys. 9 cm, szer. 9,5 cm, głęb. 5,5 cm

WARSZAWA FRAGET PLAQU

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 2 800 zł

estymacja: 800 – 1 000 zł
152

estymacja: 3 500 – 4 000 zł
s op oc k i d om au kcy j n y

AUKCJA VA R IA ® (4 5 ) | SR E B R A I PL AT E R Y

153

238
Łopatka i 12 widelców
do ciasta
Fraget XIX/XX w.
dł łopatki 26 cm, dł widelca 15 cm,
wzór empire
cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

241
Patera na trzech kulkach
Warszawa, Br. Henneberg, okres
międzywojenny, XX w.
plater na mosiądzu, śr. 29 cm,
wys. 4,5 cm, znak wytwórni
w owalu: BR. HENNEBERG
W WARSZAWIE, nr. 2018
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

239
Dwie łopatki do ciasta
Fraget, I poł XX w.
plater, 2 x dł. 23 cm
cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 500 zł

242

240

Cukiernica skrzynkowa
WARSZAWA, B.HENNEBERG,

Para nożyków do masła

pocz. XX w.

Niemcy, Berlin, Bracia Friedlander,
pocz. XX w.

plater, 9 × 12 × 10 cm, znak
firmowy w owalu: B.HENNEBERG *

srebro, pr. 800, w. 55 g, znak:

WARSZAWA, Nr. 744

Gebr.Friedlander, repunce polskie

cena wywoławcza: 1 200 zł

międzywojenne

estymacja: 1 500 – 2 000 zł

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 200 – 300 zł
154
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243
Filiżanka ze spodkiem
Miśnia, poł. XVIII w.
porcelana, malowana ręcznie purpurowo
w motyw kwiatów, wys. filiżanki: 6,5 cm,
śr. 13 cm
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

244
Filiżanka ze spodkiem
Wiedeń, 1801 r.
porcelana, malowana ręcznie,
złocenia, wys. filiżanki: 6,5 cm,
śr. spodka: 13 cm
cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

245
Filiżanka ze spodkiem
Berlin, k. XVIII w.
porcelana, malowana ręcznie, wys.

246

filiżanki: 4,5 cm, śr. spodka: 13 cm

Figurka miniaturka – Matka
karmiąca niemowlę

cena wywoławcza: 800 zł

Miśnia, po 1934 r.

estymacja: 1 000 – 1 200 zł

porcelana, malowana ręcznie, wys. 7,5 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

156
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247
Para filiżanek
Miśnia, XIX/XX w.
porcelana, złocona, malowana
w motyw kwiatów i owadów
cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

250
Para spodków do konfitury
Miśnia, XIX/XX w.
porcelana, złocona, malowana
w motyw kwiatów i owadów
cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 800 zł

251
Spodek do konfitury
Miśnia, XIX/XX w.w.
porcelana, złocona, malowana

248

w motyw kwiatów i owadów
cena wywoławcza: 200 zł

Filiżanka

estymacja: 300 – 400 zł

Miśnia, XIX/XX w.
porcelana, złocona, malowana
w motyw kwiatów i owadów
cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 700 zł

252

249
Komplet 6 miseczek do lodów
Wałbrzych, Karl Krister, II poł. XIX w.

Komplet 6 talerzy
Misnia, 1763 – 1774 r.
porcelana, malowana ręcznie

porcelana, złocenie, śr. 15 cm

w motyw deutsche Blumen,
śr. 23,5

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 000 zł

158
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253
Para filiżanek do herbaty
Misnia, po 1934 r.
porcelana, malowana ręcznie
kobaltem, wys. filiżanki: 6,5 cm,
śr. spodka: 15 cm
cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

256
Czarka ze spodkiem
Chiny, Qing, okres Kangxi,
ok. 1725 r.
porcelana, malowana ręcznie
kobaltem, wys. czarki 4 cm,
śr. spodka: 12 cm
Pochodzenie: eksploracja wraku CA
MAU, aukcja Sotheby’s w 2007 r.
cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

254
Talerzyk ażurowy
Miśnia, pocz. XX w.
porcelana, malowana ręcznie
kobaltem, śr. 20 cm
cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 300 – 400 zł

257

255

Talerz dekoracyjny

Tete-a-tete do mokki

Japonia, Hirado, k. XIX w.

Misnia, po 1934 r.

porcelana, malowana ręcznie kobeltem,

porcelana, malowana ręcznie kobaltem,

kwiat magnolii wykonany reliefem

wys. dzbanka: 16 cm, wys. mlecznika:

wypukłym, wys. 4 cm, śr. 21 cm

8 cm, wys. cukierniczki: 7 cm, wys.

cena wywoławcza: 500 zł

filiżanki: 4,5 i 5 cm, śr. spodka: 10,5

estymacja: 700 – 900 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł
160
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258
Zbiór 3 filiżnek do mokki
Rosenthal, l.20 XX w.
porcelana, wys. 4,5–5 cm
cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600 zł

259

261

Filiżnka do mokki

Para śniadaniówek

Carl Tielsch, Wałbrzych, 1928 r.

Limoges, Charles Haviland, 1882–1890 r.

porcelana, złocenia, wys. 5 cm

porcelana, podmalowana dekoracja kalkowa,
wys. filiżanki: 5 cm, śr. spodka: 14 cm,

cena wywoławcza: 150 zł

śr. talerzyka: 18,5 cm

estymacja: 200 – 250 zł

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 800 zł

260

262

Filiżanka z dekoracją wg Angeliki
Kauffmann

Filiżanka do mokki
Berlin, ok. 1910 r.

Austro-Węgry, pocz. XX w.

porcelana, malowana ręcznie, tło

porcelana, dekoracja kalkomanią, wys.

kobaltowe, złocenia, wys. filiżanki: 4 cm,

filiżanki4,5 cm, śr. spodka: 10,5 cm

śr. spodka, 9,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 500 zł

estymacja: 250 – 350 zł
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263

265

Komplet 4 filiżanek z dekoracją
brydżową

Komplet do kawy dla 6 osób
Chodzież, l. 60 XX w.

Ćmielów, l. 30 XX w.

porcelana dekorowana natryskowo,

porcelana, malowana ręcznie,

sygn. u dołu: Chodzież, w skład

złocenia, wys. filiżanki 4,5 cm,

zestawu wchodzi: dzbanek, mlecznik,

śr. spodka 11,5 cm

cukiernica, 6 talerzyków i 6 spodków,
drobne odpryski szkliwa na wylewie

cena wywoławcza: 800 zł

mlecznika

estymacja: 1 200 – 1 500 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

266
Patera dekoracyjna
z cyklu Kocie bajki

264

Włocławek, 2021 r.

Para filiżanek do mokki

proj. Mariusz Konczalski (ur.1961)

Pirkenhamer, Czechoslovakia,

fajans, ręcznie malowany pod-

l. 20 XX w.

szkliwnie, śr. 29,5 cm, sygn. zna-

porcelana, ręcznie malowana

kiem wytwórni, opisana: Z cyklu

i zdobiona reliofowo,

Kocie Bajki/Mar Konczalski/2021”

wys. 4,4 cm, śr. spodka: 10 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

cena wywoławcza: 300 zł

estymacja: 1 000 – 1 500 zł

estymacja: 400 – 600 zł
164
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267
Dama z chartem rosyjskim –
podstawa lampy
Pacyków, l.30 XX w.
fajans delikatny, farby ceramiczne, szkliwo
ołowiowo-boraksowe, wys. 30 cm, podstawa:
14,5 × 15,5 cm, sygn. na kolumnie z tyłu czarnym
drukiem: herb rogala zwieńczony kartuszem z napisem: PACYKÓW na górze, na dole: Handpainted,
na podstawie wycisk w masie: 711/12/2
cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł
166
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270
Czesław Makowski
(1873–1921)

Plakieta pamiatkowa – Ignacy
Paderewski, pocz. XX w.
odlew, braz, 14,5 × 11 cm, sygn.:
C. Makowski, opisany wzdłuż lewej
krawędzi: IGNACY PADEREWSKI

268

cena wywoławcza: 1 500 zł

Wazon Okulus

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Huta Szkła Gospodarczego Ząbkowice
w Dąbrowie Górniczej, lata 60. XX w.
Jan Sylwester DROST (ur. 1934,
Kłodnica)
szkło sodowe, prasowane, barwione
w masie, 22 × 10 cm”
cena wywoławcza: 700 zł

271

estymacja: 900 – 1 000 zł

Czesław Makowski
(1873–1921)

Plakieta pamiątkowa – Adam Mickiewicz,
pocz. XX w.
odlew, brąz, 14 × 11 cm, sygn.: C.M., opisany wzdłuż
górnej krawędzi z prawej: A.MICKIEWICZ
cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

272
Czesław Makowski
(1873–1921)

Plakieta pamiatkowa – Henryk
Sienkiewicz, pocz. XX w.

269

odlew, brąz, 14,5 × 11 cm, sygn. p.d.:
Cz. Makowski, opisany l.g.: H. SIENKIEWICZ

Humidor na cygara

cena wywoławcza: 1 500 zł

Polska, II poł XX w.

estymacja: 2 000 – 2 500 zł

srebro pr. 925, drewno, granaty,
6,5 × 21 × 11 cm
Rzeźbiarz i medalier. Studia w Warszawie u Gersona, Monachium

cena wywoławcza: 800 zł

i Rzymie, od 1901 stale w Warszawie. Tworzył prawie wyłącznie portrety.

estymacja: 1 000 – 1 200 zł
168
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273
Utagawa Kunisada
(1786–1865)

274

Parawan z 4 drzeworytami,

Buczacz, XIX/XX w.

Makata buczacka

Japonia, I poł XX w.

jedwab, nici srebrne, 142 × 183 cm,

drzeworyt, papier, 4x 17,5 × 24 cm,

na odwrocie naszywka: BUCZACZ

całość: 125 × 47 × 2 cm, obudowa:

z herbem Potockich Pilawa, pracownia

papier, jedwab, drewno

Oskara Potockiego?

cena wywoławcza: 3 500 zł

cena wywoławcza: 10 000 zł

estymacja: 4 500 – 5 000 zł

estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA Varia (45)
Warszawa, 15 grudnia 2021 r., godz. 19
®

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A.
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559
mię i nazwisko _______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ pesel _______________________________________________________
Nr dowodu osobistego _________________________________________________________________________________________________
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

Poz. 194 Garnitur do herbaty Paryż,
Boin-Taburet, III ćw. XIX w. srebro, pr. 950
(Minerwa), m. 1560 g

R E G U L A M I N S P R Z E D A Ż Y A UK C Y J N E J
I Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o.
w celu ich sprzedaży.

○ 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.

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 warunkowa 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 zobowiązany 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 aktualnych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego.
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej
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 zaoferował 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:

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 stosowny 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 uprawnionego 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 szczegółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny.
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia 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, ekspozycji 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 nazwisko 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 uzasadnionych 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

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 osobiście, 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 licytowane 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 telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
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 niezrealizowanie 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 korespondencji
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.
/// Odpowiedzialność Licytującego
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i poprzez 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 zaoferował 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 numery 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 postąpienia 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

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 aukcyjna 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 posiadania 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 wylicytowane 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 kontakcie 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 dodatkowych 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 odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej
Ceny 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 opóźnienia 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;

– potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności 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 marketingowych, 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 odpowiedzialności 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 zaprezentowanych 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) k
 olejnych 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) O
 biektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w Katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub
„ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) Obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) Obiektu, w przypadku którego podana w Katalogu roczna data
powstania różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) Obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) Obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w Katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

i) Obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy
użyciu metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte
w czasie 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, podlegającą 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
–u
 stawy 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 dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego
dobra kultury RP
– ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców
dokonujących transakcji 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 postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

Figura bolończyka, proj. J. Kaendlera z 1761 r.
Miśnia, 2 poł. XIX w.

Aukcja Świąteczna
18 g r u dnia 2021

Olga Boznańska (1865–1940), Scena w kabarecie, olej, tektura, 23 × 20 cm, sygn. ołówkiem p. d.: „Olga Boznańska”
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