
 
GDAŃSk, 18 GruDniA 2021

AukcjA ŚwiątecznA  





w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

w Gdańsku, ul. Długa 2/3

Zapraszamy do składania zleceń z limitem, licytacji telefonicznej  
lub on-line na stronie live.sda.pl 

oraz przez aplikację mobilną Sopockiego Domu Aukcyjnego.

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 6 grudnia 2021 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 8.30–16.30, sobota 9–13 

gdansk@sda.pl, tel. 58 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online:
live.sda.pl

18 grudnia (sobota) 2021, godz. 17.00  
AUKCJA ŚWiąTECZNA



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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1
Artysta nieokreślony
(1 poł. XIX w.)

Kataryniarz

olej, deska parkietowana, 
56 × 44,5 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

2
Adriaen van der Werff
(1659 Kralingen – 1722 Rotterdam) 
naśladowca

Święta Magdalena

olej, deska parkietowana, 
55,5 × 43,8 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł

Kształcił się u Cornelisa Picoleta i Eglona van der Neera. W latach 1691–1695 był dziekanem 
cechu św. Łukasza w Rotterdamie. W latach 1697–1719 był malarzem nadwornym elektora 
Palatynatu Reńskiego Jana Wittelsbacha. Obrazy artysty zakupił m. in. August II Sas. 
Tematami jego prac były sceny religijna, mitologiczne, alegoryczne, portrety. Obrazy van der 
Werffa znajdują się w wielu znakomitych kolekcjach, m. in. National Gallery w Londynie, 
Ermitażu  czy Muzeum Czartoryskich.
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3
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret gdańskiego kupca 
Arthura Kleina, 1917

olej, płótno dublowane, 110 × 79 cm
sygn. i dat. l. g.: H.BERLEWI/WAR-
SCHAU 1917

cena wywoławcza: 40 000 zł •

4
Tadeusz Styka
(1899 Kielce – 1954 Nowy Jork)

Portret Dunki

olej, płótno naklejone na tekturę, 
60 × 40 cm
sygn. l. d.: TADÉ STYKA
Obraz reprodukowany w katalogu okrężnej 
wystawy prac Jana, Tadeusza i Adama 
Styków, prezentowanej w latach 1930/31 
w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Lwowie, 
Poznaniu i Gdańsku.

cena wywoławcza: 85 000 zł •

Pochodzący z rodziny o malarskich tradycjach Tadeusz Styka sławę zyskał jako wybitny 
portrecista, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. W jego galerii portretów 
znalazły się wizerunki znanych osobistości ze świata polityki, kultury (m.in.: Poli Negri, 
Ignacego Paderewskiego, Maurice’a Maeterlincka, Władysława Andersa, Lwa Tołstoja). 
W 1934 roku w Złotej Sali w łódzkim Grand Hotelu odbyła się wystawa obrazów braci 
Tadeusza i Adama Styki. Tak o pracach Tadeusza pisał krytyk: „Tadeusz Styka umie dostrzegać 
piękno rzeczy, które widzi. Dostrzega je przede wszystkim... w kobiecie. Jest par exellance 
malarzem portretów kobiecych i jako taki zdobył już markę na zagranicznej giełdzie malarskiej 
– markę zasłużoną. [...] Typ jego to subtelna blondynka o smukłej linii, wytworna i szlachetna 
w swojej północnej urodzie [...] to wykwintny malarz subtelnych markiz francuskich, pełnych 
spleenu arystokratek angielskich i kapryśnych lwic salonowych New Yorku. […] Subtelność 
rysunku. pastelowa niemal miękkość i delikatność w ujmowaniu tematu – oto co zbliża 
Tadeusza Styke do malowanych przez siebie modeli – oto co predestynuje go na malarza 
madonny z salonu. („Republika”, nr 120, 3 V 1934, s. 6).

Malarz i grafik, otrzymał rozległe wykształcenie artystyczne podejmując studia w Warszawie, 
Antwerpii i Paryżu. Podczas pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym 
środowiskiem awangardowym, co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. 
mechanofaktury, której główne założenia przedstawił w 1924 r, a które opierały się na idei 
malarstwa nieprzedstawiającego w duchu abstrakcji geometrycznej w jego zrytmizowanej 
formie. Z okresu berlińskiego pochodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, 
przywodzące skojarzenia z twórczością Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana 
silnej geometryzacji i skontrastowana z jednolitą bielą tła (prezentowany w ofercie Akt, 
1922). Berlewi był związany z ugrupowaniami Blok i Novembergruppe. W jego twórczości 
pojawiały się również wątki nawiązujące do kultury żydowskiej, w czym próbował stworzyć 
nowoczesny język narodowy.
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5
Jan Konarski
(1850–1918)

Zaprzęg

olej, tektura, 7 × 7 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: J. Konarski

cena wywoławcza: 3 500 zł

6
Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Zaloty

olej, płótno, 88 × 58 cm
sygn. p. d.: B. M. Sturmhoefel

Wystawiany: 
Sto lat malarstwa w Gdańsku 
1850–1950. Obrazy z kolekcji Andrzeja 
Walasa i zbiorów prywatnych, Muzeum 
Sopotu, 22 lutego – 14 kwietnia 2013 r.

cena wywoławcza: 15 000 zł

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

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
nawet ów malarz Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być może malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
w latach I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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7
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Napad wilków, 1943

olej, tektura, 36 × 45 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1943

cena wywoławcza: 11 000 zł •

8
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Krakowiak

olej, tektura, 40 × 37 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 10 000 zł •

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem ojca 
i dziadka – Juliusza Kossaka. Jego obrazy nawiązywały do czasów napoleońskich i II wojny 
światowej. Brał udział w licznych wystawach. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, który 
wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich.
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9
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1980 Szklarska Poręba)

Tryptyk  
„Boże nie opuszczaj mnie”,  
l. 1951–1954

Savonarola, 1954

olej, płyta, 61 × 49,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Wlastimil/Hofman 1954; 
opisany na odwrocie

Joanna d’Arc, 1954

olej, płyta, 61 × 44 cm
sygn. i dat. u góry: Wlastimil Hofman 
1954; opisany na odwrocie

Jan Hus, 1951

olej, płyta, 61 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: Wlastimil Hof-
man/1951; opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 37 000 zł •

W latach 1895–1899 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskie-
go, J. Unierzyckiego i J. Stanisławskiego. Lata 1899–1901 kontynuował naukę w paryskiej 
École des Beaux-Arts w pracowni J.L. Gerôme`a. Podczas II wojny światowej przebywał 
w Rosji, Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie, następnie zaś 
przeniósł się do Szklarskiej Poręby. Należał m.in. do TAP „Sztuka”, Grupy Zero, Grupy Pięciu 
oraz „Secesji” wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała twórczość J. Malczewskiego. 
Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości oraz 
religijnych i patriotycznych treści, dla których modelami byli często prości ludzie, zyskujący 
w jego obrazach ponadczasową godność. Prace Hofmana utrzymane są w intensywnych, 
nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię ekspresji przedstawienia.
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10
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Miasteczko z torami

akwarela, papier, 15x24 cm 
w świetle passe-partout
u góry nieczytelna inskrypcja:  
NIE BOZŁOPA (…) ŁOZ, u dołu  
nieczytelna inskrypcja: NOSZMOWI…
do pracy dołączona opinia  
Zbigniewa Wolanina

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. Zaczął tworzyć ok. 1917 roku. Od początku nawiązywał do malarstwa ikonowego. 
Preferował technikę akwareli, kredki. Charakterystyczne dla niego było zamalowywanie 
całej przestrzeni papieru. Mogły być to okładki, opakowania papierosów. Był niezwykle 
wrażliwy na barwy. Powstały cykle z architekturą, wnętrzami, postaciami świętych, portretami 
i autoportretami. Prace sygnował ciągiem liter, nieskładających się w żadne słowa. W 1959 
roku wystawiał indywidualnie po raz pierwszy w galerii Dieny Vierny w Paryżu i Stedelijk 
Museum w Amsterdamie. Wystawiano go również w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-
-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku odbyła się wystawa 
jego prac w Zachęcie, a 1994 r. w Krynicy otwarto muzeum jego imienia.

12
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Portret kobiety

akwarela, gwasz, papier, 24 × 18 cm
u dołu inskrypcja: KRYNICASTACJA…

na odwrocie pieczęć autorska: NIKIFOR 
MATEJKO/ARTYSTA MALARZ/KRYNICA 

WIEŚ oraz NIKIFOR-MALARZ
do pracy dołączona opinia  

Zbigniewa Wolanina

cena wywoławcza: 3 800 zł •

11
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Widok dworca

akwarela, gwasz, papier, 18,5 × 14,5 cm
u dołu inskrypcja: POWIATKOLELOWTOR-
MIASTO/POWIATPAMIĄTKAZ, na odwrocie 

pieczęć autorska: NIKIFOR MATEJKO/
ARTYSTA MALARZ/KRYNICA WIEŚ

do pracy dołączona opinia  
Zbigniewa Wolanina

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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13
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Pejzaż z Kudowy Zdroju 

olej płótno 62,5 × 81 cm
sygn. p. d: Ebiche

cena wywoławcza: 28 500 zł •

14
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki lwowskie

olej, tektura, 24 × 33 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: E. Erb

cena wywoławcza: 8 000 zł

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

Studia artystyczne odbył w latach 1912–1920 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i W. Weissa. Od roku 1922 przebywał w Paryżu, wiążąc się z kręgiem artystów 
École de Paris. Wiele wystawiał w tamtejszych galeriach i Salonach. W roku 1939 artysta 
powrócił do kraju. Po zakończeniu wojny, w 1945 r., objął katedrę malarstwa w krakowskiej 
ASP, zostając jednocześnie jej rektorem. W latach 1950–69 nauczał w akademii warszawskiej. 
Twórczość artysty, zdominowana początkowo wpływami formizmu, ewoluowała w kierunku 
koloryzmu, w którym forma zatraca swoje kształty. Ekspresję koloru wzmagała dodatkowo 
zróżnicowana faktura. Do najczęściej przedstawianych tematów należały portrety, martwe 
natury oraz pejzaże. Eibisch czynnie uczestniczył w życiu artystycznym. Wystawiał m.in. 
w krakowskim TPSP i warszawskim IPS. Jako członek ZPAP regularnie brał udział w ogól-
nopolskich wystawach plastyki. Wielokrotnie prezentował też swoją twórczość za granicą, 
m.in. w Paryżu (również podczas wystaw indywidualnych), Wenecji (Biennale 1952 r. 
i 1962 r.), Moskwie, Sztokholmie, Buenos Aires.
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15
Włodzimierz Nałęcz
(1865 Kijów – 1946 Jeruzal/k. 
Skierniewic)

Jezioro Żarnowieckie

olej, płótno, 12,5 × 39 cm
sygn. p. d.: Wł. Nałęcz
na odwrocie autorski opis: Włodz. Nałęcz/
Jezioro Żarnowieckie

cena wywoławcza: 7 000 zł

16
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż

olej, tektura, 31 × 39 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: I. Trusz

cena wywoławcza: 18 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892-97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 1897 
wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach stypendium 
w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, m.in. do Rzymu, 
Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy wschodnią Ukrainę; 
wielokrotnie później wracał do Kijowa, malując widoki miasta i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 r. został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie  też odbyły się trzy indywidualne pokazy dzieł artysty. Od roku 1902 uczestniczył  
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury.  Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz w akademii w Düsseldorfie.  Po 
studiach, do 1897 r., przebywał w Paryżu. Był przede wszystkim pejzażystą. W poszukiwaniu 
wciąż nowych motywów i inspiracji bardzo wiele podróżował, malując krajobrazy z wybrzeży 
Bretanii, Anglii, Szkocji, Skandynawii czy Krymu. W 1907 r. osiadł w Warszawie, gdzie był 
nauczycielem rysunku w Gimnazjum Górskiego. Po zakończeniu I wojny światowej, jako jeden 
z pierwszych polskich artystów, malował wybrzeża Bałtyku, angażując się w propagowanie 
polityki morskiej Polski. Od roku 1920 w swojej pracowni w Lisim Jarze koło Rozewia 
prowadził letnie kursy pejzażu, a w 1922 założył Koło Marynistów Polskich i był jego 
długoletnim prezesem. 
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17
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Chianti

akwarela, papier, 34 × 48 cm
sygn. i opis. l. d.: W. Skoczylas Chianti

cena wywoławcza: 34 000 zł

18
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Oświęcim)

Widok na Wawel

olej, płótno, 64 × 80 cm
sygn. p. d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 14 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę 
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
„Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się 
grafice, wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
drzeworytu. Stworzył około 200 drzeworytów i 100 rycin wykonanych innymi technikami. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.
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19
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Stara zbrojownia  
we Lwowie, 1905

akwarela, papier, 20,5 × 42 cm
sygn., dat. i opis. p. d.: Stara zbrojownia/
Lwów Tadeusz Rybkowski 1905

cena wywoławcza: 6 500 zł

20
Józef Jaroszyński
(1835 Lwów – 1900 Monachium)

Podwórko

olej, tektura, 30 × 22 w świetle oprawy
sygn. p. d.: Jaroszyński

cena wywoławcza: 9 500 zł

Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkał 
w Delatynie. Co roku wyjeżdżał do Monachium, gdzie w ostatnich latach swojego życia 
prowadził swoją pracownię. Swoje prace Jaroszyński prezentował w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w Zachęcie w Warszawie, we Lwowie oraz w Monachium 
i Wiedniu. Był artystą wszechstronnym – sprawnie operował kilkoma technikami malarskimi. 
W swojej twórczości nie pozostawał jedynie w kręgu jednego tematu – malował pejzaże, 
sceny z polowań, sceny historyczne i te, oparte na dziełach literatury. Często pochylał się 
nad scenami rodzajowymi inspirowanymi folklorem huculskim i góralskim. Powszechnym 
motywem prac Jaroszyńskiego stanowiła sylwetka konia. W pierwszej fazie twórczości 
w obrazach artysty widać silne zakorzenienie w tradycji akademickiej, w kolejnych latach 
artysta śmielej poszerzył swoją paletę barw, wprowadzając do swoich kompozycji efekty 
światłocieniowe.

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszcz-
kiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. 
W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go 
tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał 
się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.
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21
Hipolit Lipiński
(1846 Nowy Targ – 1884 Kraków)

Portret handlującego Żyda

olej, płótno, 49 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Hipolit Lipiński

cena wywoławcza: 17 000 zł

22
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret Othona Friesza

olej, płótno, 65 × 50,5 cm
sygn. p. g.: Kramsztyk
na odwrocie napis odręczny z opisem 
pracy (częściowo zatarty)

cena wywoławcza: 86 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium oraz w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie związał 
się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie przynależał do 
Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Literackiego w Paryżu. 
Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał do kraju, gdzie wystawiał 
swoje prace. Należał do ugrupowania „Rytm” oraz „Grupy Pięciu”. Stworył własny styl, 
inspirowany w dużej mierze twórczością mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. 
Artysta swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak 
i za granicą (Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie.

Malarz rodzajowy tworzący w nurcie realizmu. Studia artystyczne odbywał w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych oraz w Monachijskiej Akademii pod kierunkiem Otto Seitza i Hermanna 
Anschütza, także prywatnie u Theodora Dietza. W Krakowie już po studiach był nauczycielem 
rysunku i malarstwa dla kobiet (gdzie jego uczennicą była Olga Boznańska). Jeden ze 
współorganizatorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 1866 roku wystawiał swoje 
obrazy m. in. we Lwowie, Krakowie, Warszawie, a także w Wiedniu i Monachium. Tematem 
jego twórczości są głównie miejskie i wiejskie sceny rodzajowe, w mniejszym stopniu także 
pejzaże i portrety.
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23
Walter Dendy Sadler
(1854 Dorking – 1923 St. Ives)

W karczmie, 1876

olej, płótno dublowane, 91 × 122 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Dendy Sadler 76

cena wywoławcza: 52 000 zł

24
Francesco Peluso
(1836 Neapol – po 1916)

Wesołe dziewczęta

olej, płótno, 55 × 38 cm
sygn. p. d.: Peluso

cena wywoławcza: 16 500 zł

Malarz włoski. Kształcił się w pracowni Vincenzo Petrocelliego oraz w Akademii Sztuk 
Pięknych w Neapolu. Malował sceny rodzajowe i historyczne. W latach 1862–1887 regularnie 
wystawiał w Neapolu, Genui i Turynie. Jego twórczość cieszyła się dużym uznaniem krytyków 
i publiczności.

Kształcił się w Heatherly’s School of Art w Londynie oraz w Düsseldorfie pod kierunkiem 
W. Simmlera. Od roku 1872 wystawiał w Dudley Gallery, a także w Royal Academy. Do roku 
1897 mieszkał w Londynie, po czym przeniósł się na wieś do Hemingford Grey. Malował 
sceny rodzajowe, ukazując ludzi w domowym otoczeniu, przy codziennych zajęciach, z hu-
morystycznym zacięciem obnażając ich słabości i głupotę. Do najbardziej znanych tematów 
jego prac należą sceny z życia mnichów. Dzieła artysty, nasycone realizmem i dbałością 
o szczegół, są świetną ilustracją wiktoriańskich wnętrz; cieszyły się też dużym powodzeniem, 
a wiele z nich było rozpowszechnianych w formie reprodukcji. Twórczość artysty prezentowana 
jest m.in. w zbiorach galerii Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
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25
Nicola Viso
(czynny w Neapolu w l. 1724–1742) 
przypisywany

Przystanek przy wodopoju

olej, płótno, 44,5 × 35 cm
na odwrocie napis: Viso

cena wywoławcza: 14 000 zł

26
Jan Baptist Lambrechts
(1680 Antwerpia – ok. 1731)

Scena rodzajowa we wnętrzu

olej, deska, 19,5 × 24,5 cm
na odwrocie lakowa pieczęć oraz nalepka 
domu aukcyjnego Hotel Druot z 1914 r.

cena wywoławcza: 25 000 zł

Flamandzki malarz rodzajowy. Malarstwa uczył się samodzielnie. W latach 1703–1709 
podróżował w celach artystycznych i zarobkowych. Od 1709 roku mistrz antwerpskiej 
Gildii św. Łukasza. Malował zarówno pijaków, kucharzy, handlarzy, służące jak i singerie 
czy sceny dworskie.

Malarz włoski. W twórczości jego dominowały pejzaże z elementami architektury  
oraz sztafażem w postaci scenek rodzajowych.
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27
Charles Le Brun
(1619 Paryż – 1690 tamże)  
krąg

Bitwa pod Arbelą z cyklu  
„Bitwy Aleksandra Wielkiego”

olej, deska, 22,5 × 35 cm
Wielkoformatowe dzieło Charlesa Le 
Bruna, przedstawiające tę samą scenę, 
znajduje się w zbiorach Luwru.

cena wywoławcza: 14 000 zł

28
Salvator Rosa
(1615 Arnella – 1673 Rzym) 
przypisywany

Scena batalistyczna

olej, płótno dublowane, 72 × 100 cm
na tarczy sygn.: SR

cena wywoławcza: 50 000 zł

Włoski malarz i rytownik, także poeta, kompozytor i satyryk. Czynny w Neapolu, Rzymie 
i Florencji. Malarstwo studiował w Neapolu pod kierunkiem hiszpańskiego malarza i rytownika 
José de Ribery, później krótko także w Rzymie. Znany także z konfliktu z Gian Lorenzo 
Berninim. Początkowo malował sceny batalistyczne, marynistyczne i pejzaże, w których 
pod wpływem m.in. caravaggionistów wykształcił swój własny, romantyczny styl. Później, 
po powrocie do Rzymu z Florencji, gdzie pracował pod mecenatem kard. Giovanniego Carla 
de’ Medici, zajął się głównie malarstwem religijnym i historycznym.

Francuski malarz, dekorator i architekt. Uczeń Françoisa Perriera, Simona Voueta, później także 
Nicolasa Poussina. Malarz nadworny na dworze Ludwika XIII, generalny kustosz królewskich 
zbiorów sztuki oraz pierwszy malarz królewski na dworze Ludwika XIV. Pierwszy dyrektor 
Manufacture des Gobelins, profesor i rektor Akademii Królewskiej. Jeden z dekoratorów 
Wersalu. W malarstwie dążył do monumentalizmu i przepychu w charakterystycznej dla siebie 
palecie, zajmował się tematami mitologicznymi, religijnymi, alegorycznymi, historycznymi. 
Malował także portrety i tapiserie.



3332 sopocki dom aukcyjny aukcja Świąteczna

29
Peter Paul Müller
(1853 Berlin – 1930 Gauting)

Pejzaż ze stawem

olej, płótno dublowane, 90 × 120 cm
sygn. l. d.: Peter Paul Müller

cena wywoławcza: 5 000 zł

30
Michał Gorstkin-Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż z wierzbami

olej, tektura, 64 × 70 cm (owal)
sygn. śr. d.: M.G.W.

cena wywoławcza: 10 000 zł

Po porzuceniu wydziału chemii politechniki w Rydze, wyjechał na studia artystyczne do Mo-
nachium. W latach 1883–87 studiował w akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gyssisa. 
Równolegle uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. 
W okresie monachijskim wiele wystawiał, m.in. w 1894 r. zdobył medal 2 klasy na wystawie 
w Glaspalast za obraz „W puszczy litewskiej”. W 1895 r. przeniósł się na dłuższy czas 
do Berlina. Wspólnie z W. Kossakiem w roku 1900 odbył podróż do Hiszpanii i Egiptu 
w celu przygotowania szkiców do planowanych panoram. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, 
W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); 
z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu 
„Bitwy pod piramidami” (1901 r.), i z J. Styką  przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. 
Do projektowanej panoramy „Somosierra” powstały jedynie szkice. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce, która z czasem, stała się 
głównym terenem jego aktywności malarskiej i organizacyjnej. Od 1904 r. działał w Po-
znaniu, będąc członkiem zarządu tamtejszego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych oraz 
Stowarzyszenia Artystów Plastyków, którego był współzałożycielem. Wiele wystawiał, m.in. 
w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium 
i Kijowie. W początkowym okresie twórczości w jego obrazach pojawiały się, zapewne pod 
wpływem J. Brandta, barwne sceny rodzajowe z targów wschodnich oraz jeźdźcy arabscy, 
tatarscy i czerkiescy. Uznanie i popularność przyniosły artyście przede wszystkim malowane 
z wielkim mistrzostwem nastrojowe pejzaże rodzinnego kraju oraz sceny rodzajowe z życia 
małych miasteczek oraz polowań, które chętnie kupowano do dworów i rezydencji.

Niemiecki pejzażysta. Malarstwo studiował w szkole artystycznej w Weimarze u Karla Gussova 
i Theodora Hagena, a w latach 1876–1879 w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Jako 
student podróżował do Włoch, Polski i Algierii. Czynny artystycznie w Gauting i Monachium. 
Powiązany z Monachijskim Związkiem Artystów i Grupą Luitpolda.
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31
Desire Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Pejzaż z zaprzęgiem

olej, płótno, 50 × 68 cm
sygn. p. d.: D. Thomassin

cena wywoławcza: 17 000 zł

32
Adolf Stademann 
(1824 Monachium – 1895 tamże)

Zimowy pejzaż

olej, płótno, 68,5 × 108,5 cm
sygn. l. d.: A. Stademann

cena wywoławcza: 25 000 zł

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

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Początkowo, 
w latach 1877-1881, kształcił się w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium, gdzie był 
uczniem G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo w monachijskiej 
akademii pod kierunkiem W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym, 
będąc jednocześnie w bliskim kontakcie z kolonią artystów w Dachau. Należy do najbardziej 
znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu wieków. Malował głównie w technice 
olejnej - nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, sceny z życia rybaków 
i epizody z polowań. Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych, (m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium) i prywatnych.
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33
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Charon, 1927

olej, tektura, 100 × 74 cm
sygn. i dat. l. g.: SICHULSKI 1927

Prezentowany obraz przedstawia motyw Charona, wykorzystany 
przez artystę w późniejszej wielopostaciowej pracy „Przeprawa 
przez Styks”, znanej z fotografii zachowanej w archiwum ilustracji 
Koncernu Ilustrowanego Kuriera Codziennego (Narodowe
Archiwum Cyfrowe).

cena wywoławcza: 30 000 zł

34
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Huculi

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. g.: Sich

cena wywoławcza: 12 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jareckim, po 
raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Wówczas narodziła się fascynacja obrzędowością, 
obyczajem i strojami ludowymi. W 1907 r. zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 
1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą, projektował 
witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, 
także książkową, rysował karykatury. Jego wczesne prace charakteryzują się secesyjną 
stylistyką o miękkim konturze, obiegającym płaskie plamy barwne. Sichulski był artystą 
o niesamowitej wrażliwości kolorystycznej, malował z niezwykłą subtelnością barwną. 
W późniejszych pracach artysta nadawał obrazom postimpresjonistyczną migotliwość 
i ograniczył rolę konturu.
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35
Konstanty Mackiewicz
(1894 Małoryta/k. Brześcia – 1985 Łódź)

Pejzaż z brzozami

olej, płyta, 70 × 59 cm
sygn. p. d.: K. Mackiewicz

cena wywoławcza: 5 000 zł

36
Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa – 1895 Monachium)

Widok na Volser Weiher

olej, płótno, 32 × 53,5 cm
sygn. l. d.: A. Świeszewski

cena wywoławcza: 15 000 zł

Kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, w pracowni Ch. Breslauera oraz w aka-
demii monachijskiej u F. Bambergera. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Hiszpanii 
i Szwajcarii. Malował przede wszystkim pejzaże, szczególnie alpejskie i śródziemnomorskie, 
cieszące się dużym powodzeniem. Prace swoje prezentował na wystawach zarówno w kraju 
(w Warszawie, Krakowie i Lwowie), jak i wielu miastach Europy, zwłaszcza zaś w Monachium.

Studiował w Odessie, Penzie oraz w Moskwie w Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Ar-
chitektury pod kierunkiem W. Kandinsky’ego. Od 1922 r. mieszkał w Polsce, początkowo 
we Lwowie, a następnie w Łodzi. Członek ugrupowań artystycznych „Rytm” i „Start”. 
Wielokrotnie wystawiał swoje prace, m.in. w warszawskiej Zachęcie i w salonach IPS, a za 
granicą w Brukseli (1933 r.), w Paryżu (1937 r., zdobywając dwa złote medale) i w Nowym 
Jorku (1939 r.). Prace artysty znajdują się m. in. w muzeach w Warszawie, Łodzi, Szczecinie 
i Bydgoszczy, a także w zbiorach zagranicznych. W swojej twórczości artysta nawiązywał 
do założeń kubizmu, futuryzmu i koloryzmu. Malował przede wszystkim pejzaże i martwe 
natury. Pracował również jako scenograf.
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39
Władysław Jarocki
(1879 Tarnopol – 1965 Kraków)

Kościół w Rdzawce

olej, płótno, 61 × 94,5 cm
sygn. l. d.: Wład Jarocki

cena wywoławcza: 16 500 zł •

W latach 1902–1906 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mehoffera i L. Wyczół-
kowskiego, a następnie w Akademie Julian w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. przebywał 
na stypendium we Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz 
wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. został profesorem na krakowskiej ASP, a także redaktorem 
naczelnym czasopisma „Sztuki Piękne” oraz prezesem krakowskiego TPSP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace, a także organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. Malował 
pejzaże, portrety, a przede wszystkim sceny inspirowane folklorem Huculszczyzny i Podhala.

38
Richard 
Schreiber
(1904 Zabrze – 
1963 Düsseldorf)

Wiosenny 
krajobraz

olej, płótno, 
45,8 × 57,6 cm
sygn. p. d.: 
Schreiber

cena wywoławcza: 
1 800 zł

37
Erich Nikutowski
(1872 Düsseldorf – 
1921 Kaub)

Gospodarstwo

akwarela, kredka, 
ołówek, papier, 
21 × 27 cm  
w świetle  
passe–partout
sygn. l. d.:  
E. NIKUTOWSKI

cena wywoławcza: 
1 400 zł

Niemiecki malarz 
rodzajowy, pejzażysta, 
portrecista.

Niemiecki malarz, litograf i grafik. Syn malarza Artura Nikutowskiego (1830–1888). Malarstwo studiował w akademii w Düsseldorfie pod 
kierunkiem Johanna Petera Theodora Janssena i Eugena Dückera. Po przeprowadzce do Kaub w 1899 roku malował głównie melancholijne 
pejzaże i nadreńskie widoki.
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40
Theodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Widok Gdańska  
od ulicy Wartkiej

olej, płótno, 40,5 × 60,5 cm
sygn. l. d.: TH. URTNOWSKI
na odwrocie widok Oliwy

cena wywoławcza: 5 000 zł •

41
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 63 × 68 cm
sygn. p. d.: Borysowski

cena wywoławcza: 13 500 zł •

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.

Studiował pod kierunkiem A. Maennchena w akademii berlińskiej, a następnie w Paryżu. 
Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był głównie pejzażystą, malował widoki miasta i okolic. 
Ponadto zajmował się malarstwem religijnym (dla kościołów) oraz projektował dekoracje 
teatralne. Gdański Żuraw to charakterystyczny motyw w ikonografii miasta i w twórczości 
artysty. Ten największy w Europie średniowieczny dźwig portowy był jednocześnie bramą 
miejską i fragmentem fortyfikacji. Urtnowski przedstawiał go w zróżnicowanej perspektywie 
i układzie, najczęściej w sąsiedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością 
w stonowanej ciepłej kolorystce urzeka swoją wyjątkowością. 
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42
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Do raju mahometan

olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Do raju mahometan/ 
F.M. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 10 000 zł

43
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad Martwą Wisłą, l. 50.-60.

olej, płyta, 59 × 87 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz Académie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Rzymie, 
zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa. Współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym. 
Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. Malował obrazy o tematyce rodzajowej, portrety 
i autoportrety, często fantastyczne przedstawienia morskich nimf. Największym uznaniem 
wśród kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także 
tematy orientalne, do których ciągle powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.



4746 sopocki dom aukcyjny aukcja Świąteczna

45
Abraham Neumann
(1873 Sierpc – 1942 Kraków)

Kąpiący się, 1912 r.

olej, płótno, 63 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: ANeumann/1912

cena wywoławcza: 13 000 zł

Od roku 1891 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się Szkole Rysunkowej u W. Gersona, 
a jednocześnie pracował malując portrety na podstawie fotografii. Naukę kontynuował 
w latach 1897–1902 na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 roku wyjechał do Paryża; tam swoje umiejętności 
doskonalił w pracowni J. P. Lorrainsa w Académie Julian. Podczas pobytu we Francji zwiedził 
Holandię, Belgię, Anglię i Niemcy. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem i Nowym 
Targu. Podczas I wojny światowej wyjechał do Wiednia, a następnie w 1918 roku do Stanów 
Zjednoczonych. W latach 1904 i 1925–27 wykładał w jerozolimskiej Szkole Sztuk i Rzemiosł 
„Bezalel”. Należał do Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, 
od 1936 r. był członkiem ZPAP. Zginął w 1942 roku, rozstrzelany podczas likwidacji getta 
krakowskiego. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. „szkoły 
pejzażowej” Stanisławskiego. Malował widoki Krakowa, Warszawy i Kazimierza Dolnego, 
a także krajobrazy polskich gór i rozsłonecznione wybrzeża Bretanii. W jego pejzażach 
uwidocznia się emocjonalny stosunek artysty; malarz syntetyzuje kolejne plany, wydzielając 
je miękkim obrysem. Migotliwe światło wzmaga nastrój przedstawienia. Poza pejzażem 
malował martwe natury oraz portrety.

44
Molli Chwat 
(1888 Białystok – 1979 Paryż)

Łódki w przystani

olej, płótno, 25 × 61 cm
sygn. p. d.: MChwat

cena wywoławcza: 2 500 zł

Przedstawiciel École de Paris. Studia rozpoczął w Petersburgu w Cesarskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, kończył je w Paryżu. Ponownie przeniósł się do Francji w 1918 lub w 1925 roku, 
by podjąć studia na paryskiej École des Beaux-Arts. II wojnę światową spędził w Casablance. 
Jego prace wystawiane były w latach 50. w Salonie des Beaux Arts, w Galerii Zak, w Galerii 
Montmorency, a także w Brukseli, w Nancy, w Saarbrücken oraz na paryskim Salonie 
Jesiennym w latach 1952-1968.
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46
Jan Świderski
(1913 Grodziec – 2004 Kraków)

Miasteczko

olej, płótno, 53 × 68 cm
sygn. l. d.: Jan Świderski

cena wywoławcza: 4 500 zł •

47
Kazimierz Zieleniewski „Kaziel”
(1888 Tomsk – 1931 Neapol)

Pejzaż z Saint-Jean-de-Luz

olej, płótno, 55 × 63,5 cm
sygn. l. d.: K. Z
na odwrocie fragment nalepki z tytułem

cena wywoławcza: 9 500 zł

Początkowo studiował filozofię, potem na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uczył 
się malarstwa w pracowniach J. Pankiewicza i W. Weissa. Podróżował po całej Europie, 
zwiedzając m.in. Wiedeń, Florencję, Rzym, Paryż. Zafascynowany sztuką japońską, pojechał 
również na Daleki Wschód, gdzie wystawy jego prac cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
W roku 1920 zamieszkał w Paryżu; posiadał własną pracownię na Montparnass. Był 
postimpresjonistą o ogromnej kulturze kolorystycznej. Zarówno w portretach, jak i martwych 
naturach operował zdecydowaną, żywą kreską, czarnym konturem i emanującymi siłą 
barwami.

Studia odbył  w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych Przemysłu Artystycznego w Poznaniu 
oraz w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Z macierzystą 
uczelnią związany był całe życie zawodowe; prowadził pracownię malarstwa oraz pełnił 
funkcję prorektora. Uprawiał malarstwo realistyczne. Był laureatem wielu nagród zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Twórczość swą prezentował podczas licznych wystaw.
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48
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta z dzieckiem

olej, karton, tektura, 34,5 × 44 cm
sygn. l. d.: Eug. Zak

Wystawiany:
–  Eugeniusz Zak (1884–1926). 

Wystawa monograficzna, 
18.12.2003–29.02.2004 r., Muzeum 
Narodowe w Warszawie

Reprodukowany:
–  B. Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 

1884–1926, Warszawa 2004, poz. 70, 
s. 102

cena wywoławcza: 250 000 zł

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

„Obraz będący idylliczną kompozycją na tle pejzażu, przedstawia sporadycznie poruszany 
przez artystę temat macierzyństwa, wśród których realizacji wymienić należy także takie 
prace, jak „Kąpiąca się” i „Przy wodospadzie” – obie z 1913 r.” (por. B. Brus-Malinowska, 
Eugeniusz Zak 1884–1926, Warszawa 2004, poz. 41 i 44, s. 93–94) „Trudno oddać 
za pomocą słów marzycielskie piękno, delikatny poetycki czar tych obrazów. Jesteśmy 
świadkami jakichś sielanek arkadyjskich, jakichś dolce far niente i sjest w krainie, której 
nie ma na mapie, wśród kwiatów i drzew, nie znanych w podręcznikach botaniki. Pośród 
wzgórz o liniach pieściwych i melodyjnych, nad zwierciadlaną wodą, półkolami wcinającymi 
się w ląd, spoczywają w niedbałych, leniwych postawach (…) ”. 

M. Wallis, Eugeniusz Zak,  
„Przegląd Współczesny” 1927, z. X-XI

„Pociągała mnie zawsze organiczność i miękkość linii i formy przy równoczesnej zdecydowanej 
architektonice układu (…) dać bryłę, określić ją formalnie i zamknąć, a równocześnie umieścić 
ją w atmosferze, rozlać na niej jak najbogatszą, nieuchwytną gamę tonów, otoczyć ją 
rytmiczną melodią światła i cienia, która jest równocześnie wartością barwną. Konstrukcja 
barwy – i to nie przez kontrasty, a bogactwo tonów – nierealny świat kolorystycznej wizji”.

S. Zahorska, Ostatni interview [z Zakiem], „Sztuki Piękne” 1925/1926, nr 12,  
s. 502–503
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49
Tadeusz Gronowski
(1894 Warszawa-1990 tamże)

Matka z dziećmi

gwasz, papier, 90 × 64 cm
sygn. p. d: gronowski

Wystawiany:
Bydgoskie Centrum Sztuki. GIRLS, GIRLS, 
GIRLS. Tadeusz Gronowski oczami kobiet. 
27.07 – 03.09.2021

cena wywoławcza: 13 500 zł •

50
Tamara Łempicka 
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Wiosna/Printemps

serigrafia barwna, papier,  
42,5 × 31,5 cm w świetle passe-partout
numerowana ołówkiem l. d.: 156/175,  
p. d.: pieczęć „TAMARA de LEMPICKA”
do pracy dołączony certyfikat autentyczno-
ści podpisany przez córkę artystki, Kizette 
de Łempicką.

cena wywoławcza: 22 000 zł •

Urodziła się w 1898 r w Warszawie, zmarła w 1980 w Cuernavaca w Meksyku. Studia 
w Paryżu w Academie Ranson pod kierunkiem M. Denisa i A. Lothe`a. Wystawiała w kraju 
i na paryskich Salonach. Malowała portrety, akty, martwe natury. Uznana za klasyka stylu 
art deco w malarstwie. Postkubistyczna maniera, ostre kolory, precyzja detalu i wykończenia, 
manieryczne ujęcie tematu – to cechy charakterystyczne malarstwa artystki. W 1939 opuściła 
Europę. Zainteresowanie jej twórczością przeżywa renesans. Obrazy jej uzyskują wysokie 
ceny na światowych aukcjach.

W latach 1917–1925 kształcił się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod 
kierunkiem m. in. E. Bartłomiejczyka i E. Wittiga. Techniki malarskie studiował w paryskiej 
École Supérieur des Beaux-Arts. W Paryżu nawiązał przyjacielskie kontakty z M. Kislingiem 
i R. Kramsztykiem. Działalność artystyczna Gronowskiego była bardzo wielostronna- tworzył 
malowidła, plakaty, projekty reklam, scenografii. Jako grafik współpracował z wieloma 
czasopismami, m. in. „Pani” i „Bluszcz”. Ogromną popularność przyniosły artyście projekty 
reklam, wykonanych dla takich firm jak: Wedel, Orbis, Herse i Schicht. W latach 20-tych 
stworzył używany do dziś znak firmowy Polskich Linii Lotniczych LOT. Tworzył scenografie 
dla teatrów warszawskich, projektował wnętrza polskich pawilonów na wystawach świa-
towych w Brukseli (1935 r.) i w Nowym Jorku (1939 r.). Jako dekorator współpracował 
z ekskluzywnymi paryskimi sklepami, m. in. z Galleries Lafayette. Szczególną pozycję 
zajmuje jednak działalność artysty w dziedzinie plakatu. Prace jego są znakomitym przy-
kładem stylu art déco, operowania płaszczyznami barw, syntetycznego ujmowania form, 
rytmizacji. Również malarstwo artysty charakteryzuje się syntetyzacją form, a także wąską 
skalą barw. W późniejszych pracach, z lat 60-tych, posługiwał się przeważnie temperą, 
tworząc abstrakcyjne, mocno zgeometryzowane kompozycje. Uproszczeniu i geometryzacji 
poddawał też sylwetki kobiet. Gronowski należał do Związku Polskich Artystów Grafików 
i współredagował wydawane przez niego pismo „Grafika”. Uczestniczył w wielu wystawach 
w kraju i za granicą, zdobywając m.in. Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku.
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51
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Chryzantemy w wazonie

akwarela, gwasz, papier, 68,5 × 49 cm
sygn. p. g.: Teod. Grott.
na odwrocie pieczęć składu materiałów 
malarskich Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie, ulica Basztowa 12 oraz 
nalepka z Salonu Sztuki Zygfryda Reizesa 
we Lwowie.

cena wywoławcza: 15 500 zł •

52
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. p. d: Ebiche

cena wywoławcza: 18 000 zł • biografia artysty na stronie 16

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, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie 
z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.
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53
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Raki i owoce, 1996

olej, płótno, 60 × 67,5 cm
sygn. p. d.: Szancenbach
na odwrocie napis: JAN SZANCENBACH/
RAKI I OWOCE/1996 oraz nalepka 
autorska z adresem i numerem telefonu

cena wywoławcza: 18 000 zł •

54
Emmanuel Katz (zw. Mane-Katz)
(1894 Krzemieniec – 1962 Tel Awiw)

Kobieta z dzbanem

olej, płótno, 46 × 38 cm
sygn. p. g.: Mane-Katz

cena wywoławcza: 18 000 zł •

W latach 1911–1912 uczył się w Wileńskiej Szkole Rysunkowej I. Trutniewa, a następnie 
w Kijowie. Od 1913 r. studiował w École des Beaux-Arts w Paryżu u F. Cormona, gdzie 
spotkał Ch. Soutine’a oraz M. Chagalla. Fascynował się malarstwem Rembrandta i Deraina. 
Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Petersburga i Moskwy, gdzie debiutował na 
wystawie artystów żydowskich w 1916 r. Był wykładowcą w Instytucie Artystycznym 
w Charkowie. W 1920 r. wrócił do Paryża i współtworzył środowisko École de Paris, będąc 
jednym z jej najwybitniejszych reprezentantów. Malarz stworzył własny styl wypowiedzi 
artystycznej, wykorzystując doświadczenia fowistów. Wystawiał głównie w Paryżu, a także 
w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Obecnie najwięcej prac artysty znajduje się w Muzeum 
Mané-Katza w Hajfie.biografia na stronie 65
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57
Marian Sigmund

(1902 Błudniki/Ukraina – 1993 Kraków)

Wśród ryb, 1985

akwarela, tusz, papier, 30 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Sigmund 1985

cena wywoławcza: 1 300 zł •

56
Marian Sigmund

(1902 Błudniki/Ukraina – 1993 Kraków)

Skrzypek i kobiety, 1978

akwarela, tusz, papier, 28 × 20 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Sigmund 1978

cena wywoławcza: 1 300 zł •

Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej i Architekturę 
Wnętrz w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Był współzałożycielem 
przedwojennej Spółdzielni Artystycznej Ład. W okresie powojennym 
Sigmund był projektantem wielu prestiżowych wnętrz, m. in. dla 
Zamku Królewskiego na Wawelu, Urzędu Rady Ministrów i innych. 
W roku 1957 rozpoczął współpracę z Fabryką Mebli Giętych w Ja-
sienicy, dla której wykonał ok. 40 projektów krzeseł i foteli, z których 
wiele jest uważanych dzisiaj na ikony dizajnu.

55
Ludwik Klimek 
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Pejzaż

olej, płyta, 38 × 46 cm
sygn. p. d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 r. wyjechał na stypendium 
do Paryża, następnie, wraz z innymi studentami W. Zawadowskiego, do Aix-en-Provence. Po 
1947 r. artysta osiadł w Menton nad Zatokę Lwią. Wraz z Henri Matissem założył w 1951 r. 
Biennale Internationale d’Art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały 
nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. 
Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci 
artysty, paryski Luwr zakupił do swoich zbiorów sporą kolekcję jego dzieł.
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59
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Głowa wołu

ołówek, papier, 10 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 2 700 zł

58
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

Ze szkicownika

ołówek, papier, 34 × 21 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

W latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkiewicza, a następnie w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. W 1895 r. zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, 
które ukończono instalować w 1934 r. Po konkursie otrzymywał zamówienia, m.in. z katedry na Wawelu, z Włocławka, Przemyśla. Był 
wierny secesyjnej konwencji; dekoracyjnie przedstawiał znane osoby, a także wielokrotnie swoją żonę. W l. 1895–1917 jego kompozycje 
rodzajowe zyskały wymiar symboliczny. Józef Mehoffer – w latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza, a następnie w Wiedniu – w Akademii Sztuk Pięknych w l. 1889–1890. Edukację artystyczną 
uzupełniał w Paryżu w Akadémie Julian i École Nationale des Arts Décoratifs w l. 1891–1896, potem w Académie Colarossi, a od 1892 
w École Nationale des Beaux-Arts u Leona Bonnata. W 1895 r. zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty 
we Fryburgu w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. Po konkursie otrzymywał zamówienia, m.in. z katedry na Wawelu, 
z Włocławka, Przemyśla. Był wykładowcą na macierzystej uczelni, dwukrotnie też piastował urząd rektora. Należał do Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. Podczas II wojny światowej trafił do obozu koncentracyjnego, lecz zwolniony – powrócił do Krakowa w 1940 roku. Był 
wierny secesyjnej konwencji; dekoracyjnie przedstawiał znane osoby, a także wielokrotnie swoją żonę. W l. 1895-1917 jego kompozycje 
rodzajowe zyskały wymiar symboliczny.

61
Hanna Rudzka-Cybisowa
(1897 Mława – 1988 Kraków)

W miasteczku, 1935

tusz, papier, 20,5 × 26 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Rudzka. C. 1935

cena wywoławcza: 1 200 zł •

60
Leon Wyczółkowski

(1852 Huta Miastkowska k. Kielc – 
1936 Warszawa)

Za płotem

rysunek, papier, 17 × 20 
w świetle oprawy

sygn. p. d.: LWyczol

cena wywoławcza: 8 000 zł

Od 1917 studiowała u M. Kotarbińskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, które po przerwie kontynuowała w 1923 roku u J. Pan-
kiewicza w krakowskiej ASP. Współzałożycielka Komitetu Paryskiego z którym w 1924 roku wyjechała do Paryża. Podczas siedmioletniego 
pobytu intensywnie pracowała zarówno samodzielnie jak i pod opieką Pankiewicza. W 1931 roku wzięła udział w pierwszej wystawie 
grupy kapistów w paryskiej Galerie Zak. Ponadto wystawiała również w Warszawie, Krakowie i we Lwowie. Po wojnie jako pierwsza 
kobieta w historii krakowskiej ASP, otrzymała nominację profesorską, gdzie wykładała do 1967 roku. Malowała głównie pejzaże i martwe 
natury, rzadziej portrety. Jej wczesne obrazy wykazują pewien wpływ impresjonizmu, natomiast po wojnie syntetyzowała plamę barwną, 
różnicując ją mocnymi tonami karminów, brązów czy fioletów. W swych późnych pracach artystka rozszerzyła ortodoksyjnie pojmowane 
środki wyrazowe o kontrasty walorowe.

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, 
a następnie uczył się w krakowskiej SSP u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz Paryżu. 
Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął 
sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, martwe 
natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze 
tego nurtu. Jego obrazy znajdują się w największych muzeach polskich.
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62
Halina Cieślińska-Brzeska
(1923–2004)

Jesień na Krakowskich Plantach, 
1978

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. l. d.: HCieślińska/Brzeska  
oraz dat. p. d.: Kraków 1978
na odwrocie nalepka krakowskiego  
Biura Wystaw Artystycznych

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Malarka i witrażystka. Absolwentka krakowskiej ASP z 1953 roku. Założycielka Grupy 
Twórczej „Zachęta” (1957) i Zwierzynieckiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie 
(1994). Wśród prac Cieślińskiej-Brzeskiej największą rozpoznawalność przyniosły jej witraże 
(m. in. w kaplicy na Jasnej Górze czy w siedzibie ONZ w Nowym Jorku). Jej obrazy 
wystawiane są w kilku europejskich muzeach. Autorka książek o kulturze.

Architekt, popularyzator nauki. Ukończył Akademię Górniczo- -Hutniczą w Krakowie. W 1967 r. został profesorem. Od 1962 r. kierował 
Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na AGH. Był Głównym Architektem Krakowa, przewodniczącym Krakowskiej 
Komisji Konserwatorskiej, prezesem Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa, Generalnym Konserwatorem PRL w randze wiceministra (do 
wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.). Popularność przyniósł mu program telewizyjny emitowany przez prawie 30 lat pt. „Piórkiem 
i węglem”.

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował 
w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachijskiej 
akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. 
Artysta malował obrazy olejne oraz akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, najczęściej 
Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do 
czasopism.

64
Stanisław Fabijański

(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Ogrójec przy kościele 
św. Barbary, 1919

akwarela, gwasz, papier,  
30 × 46 cm  

w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: St. Fabijański 

Kraków 1919

cena wywoławcza: 2 500 zł

63
Wiktor Zin

(1925 Hrubieszów – 2007 
Rzeszów)

Chata

kredka, papier, 29 × 39 cm
sygn. p. d.: Wiktor Z

cena wywoławcza: 1 300 zł •
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65
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

olej, płótno, 61 × 76 cm
sygn. l. d.: T

cena wywoławcza: 25 000 zł •

Był studentem poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych i krakowskiej ASP u F. Pautscha 
i F.S. Kowarskiego. Następnie, w latach 20-tych przeprowadził się do Warszawy. Tu po raz 
pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. Był członkiem grupy Pryzmat, z którą 
wystawiał swoje prace od roku 1933. W l. 1935–1939 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po 
wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 
osiadł w Krakowie, prowadząc działalność pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne 
wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany 
wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych 
tematów artysty należały martwe natury, portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej 
w dużej mierze pod wpływem postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor. 

66
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura

olej, płótno, 65 × 50 cm 
sygn. p. d.: Szancenbach

cena wywoławcza: 20 000 zł •

Podjętą w roku 1940  naukę w krakowskiej Kunstgewerbeschule, pod kierunkiem  S. Kamoc-
kiego, J. Mehoffera i A. Jurkiewicza, kontynuował po jej zamknięciu w 1943 r. samodzielnie. 
W 1945 r. zaczął uczęszczać do akademii w Krakowie, kształcąc się w pracowniach W. Weissa 
i E. Eibischa. Od roku 1948 uczył na macierzystej uczelni rysunku, liternictwa, projektowania 
graficznego i technik graficznych; od 1972 r. zaś prowadził pracownię malarstwa sztalugowego. 
W latach 1987-1993 przez dwie kadencje był rektorem krakowskiej uczelni. Należał do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość  Szancenbacha  wpisuje się w nurt  polskiego 
koloryzmu.  Artysta malował pejzaże, martwe natury, widoki wnętrz, sceny ogrodowe. Obrazy 
jego pełne są ekspresji, o której w dużej mierze stanowią zróżnicowana faktura oraz walory 
kolorystyczne. Poza malarstwem zajmował się także grafiką, projektowaniem (plakatów, 
okładek itp.), malarstwem monumentalnym i filmem rysunkowym. Uczestniczył w wielu 
wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach między 
innymi Muzeów Narodowych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, w Galeria Uffizi 
we Florencji. 
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67
Ryszard Stryjec
(Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Adam i Ewa z cyklu „Raj”

olej, płótno naklejone na tekturę, 
60 × 40 cm
sygn. p. d.: Stryjec

cena wywoławcza: 4 800 zł •

68
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Kredens kuchenny, 1995

olej, płótno, 95 × 135 cm
sygn. i dat. śr. dół: Sopot/1995/ 
KBereźnicki

cena wywoławcza: 30 000 zł •

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni S. Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje 
na macierzystej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Artysta maluje 
przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny 
alegoryczne, biblijne oraz portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach 
literackich. Czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII w. oraz dawnego malarstwa 
gdańskiego. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu 
i San Paulo. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

Kształcił się w gdańskiej PWSSP w pracowniach malarstwa S. Teisseyre’a i K. Łady-Studnickiej 
oraz w pracowni grafiki pod kierunkiem Z. Karolaka, uzyskując dyplom w roku 1958. 
Fascynował go stary Gdańsk – czego dowodem są liczne przedstawienia tego miasta w grafice, 
najczęściej akwaforcie i miedziorycie. Tworzył też w ceramice. Stryjca porównuje się do 
artystów średniowiecznych, gdyż podobnie do nich, posługuje się alegoriami, symbolami, 
niedomówieniami. Poszukuje praw rządzących światem, będących prawami uniwersalnymi, 
zawsze aktualnymi. Stąd tak wiele w jego sztuce metafor, znaków, personifikacji. Bliski mu 
jest surrealizm, symbolizm, ekspresjonizm.
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69
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1997

olej, płyta, 133 × 98 cm
sygn. i dat. na odwrocie: 
TŃ/BEKSIŃSKI/1997

Wystawiany: 
Beksiński i Leszczyński. Fantasmagorie, 
Bydgoskie Centrum Sztuki w Bydgoszczy, 
11.11.2017–17.01.2018
Zdzisław Beksiński. Malarstwo i rysunek, 
Płocka Galeria Sztuki w Płocku, 
18.05–17.06.2018

Literatura:
Zdzisław Beksiński. Malarstwo, rysunek, 
Płocka Galeria Sztuki, Płock 2018, s. 51

cena wywoławcza: 280 000 zł •

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał 
we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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70
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Sto dni Napoleona, 2009

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: T. Sętowski, na odwrocie: 
Tomek Sętowski
do obrazu dołączony autorski certyfikat 
autentyczności

cena wywoławcza: 40 000 zł •

71
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Lost Intuition

akryl, olej, płótno, 114 × 74 cm
sygn. p. d.: Olbiński

cena wywoławcza: 80 000 zł

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

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje  
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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72
Andrzej Lipniewski
(1945 Białystok – 2019 Gdańsk)

Sensens morski, 1994

olej, płótno, 80 × 100 cm
sygn. p. d.: Lipniewski/1994,  
na odwrocie napis: Sensens~morski/ 
A. Lipniewski/1994/olej oraz nalepka 
autorska

cena wywoławcza: 10 000 zł •

73
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Poznań, 2018

olej, płótno, 55 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: 2018/E. DWURNIK,  
na odwrocie: 2018/E.DWURNIK/ 
”POZNAŃ”/NR: [IX] -2539–7988
do obrazu dołączony autorski  
certyfikat autentyczności

cena wywoławcza: 55 000 zł •

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże 
autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970 r. powstało kilkanaście innych cykli malarskich, m.in., w latach 1972–1978, „Spor-
towcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna!” 
(1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 
1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.

Malarz, grafik, poeta, muzyk i wokalista, pionier gdańskiego i polskiego big-beatu lat 60. 
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni, w którym w latach 1981–1993 
pracował jako nauczyciel. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1980 r. w Studium Wycho-
wania Plastycznego przy Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (ASP) w Gdańsku 
w pracowni prof. Barbary Massalskiej. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach: 1984, 
1985, 1989. W 1985 r. wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.
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74
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Palmy

technika mieszana, papier, 
21,7 × 22,8 cm
sygn. p. d.: SE

cena wywoławcza: 7 500 zł •

75
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Martwa natura z kwiatami

olej, płyta, 44,5 × 52,5 cm
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 5 000 zł •

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

Od 1914 r. studiował w SSP w Mirgorodzie. W latach 1918–19 służył w kawalerii rosyjskiej. 
W 1919 r. przedostał się z Noworosyjska do Aten, gdzie od 1921 r. studiował w SSP. 
Przebywał na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. W roku 1923 zamieszkał w Paryżu, 
gdzie wielokrotnie wystawiał na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d’Art Du 
Montparnasse (1930 r.), Galerie Drouot Provenace (1945 r.). Tworzył ekspresyjne portrety 
i pejzaże. Malował zamaszyście, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Obecnie 
jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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76
Michał Kubiak
(ur. 1946 Bydgoszcz)

Akt siedzący, 2017

brąz, granit; wys. 63 cm
na podstawie nalepka autorska

cena wywoławcza: 8 500 zł •

77
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Z cyklu Pasterze, l. 1925–1937

brąz, wys. całk. 34 cm,  
wym. podstawy 16,3 × 10 cm
na podstawie sygnatura: Lambert Rucki, 
pieczęć odlewni Valsuani oraz numer 
edycji „2/8”

cena wywoławcza: 19 000 zł •

Światowej sławy designer, malarz i rzeźbiarz polskiego pochodzenia. W 1911 roku ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Na stałe osiadł w Paryżu. W pierwszych latach pobytu 
we Francji dzielił pracownię z Modiglianim, przyjaźnił się z M. Kislingiem i E. Soutinem. 
W latach 30-tych zbył członkiem Związku Artystów Nowoczesnych (U AM) obok m.in. Le 
Corbusier’a. W drugiej połowie lat 30-tych zrealizował kilkadziesiąt masek i serię rzeźb 
zainspirowanych wiejskim folklorem (Księżycowa postać, Bociany, Strach na wróble). 
Zajmował się także sztuką sakralną, wykonał m.in. Drogę krzyżową do kościoła św. Teresy 
w Boulogne.

Studia w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) w latach 1967–1972. Dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby Olgierda Truszyńskiego. Laureat wielu prestiżowych 
nagród w konkursach rzeźbiarskich. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. 
Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za 
granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Filhar-
monii Pomorskiej, Operze Nova w Bydgoszczy, galerii ZAR w Warszawie oraz w kolekcjach 
prywatnych. Autor wielu realizacji w przestrzeni publicznej o charakterze portretowym. 
Nauczyciel akademicki.
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79
Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Pietrasanta)

Pancerz (Cuirasse II), 1986

brąz patynowany, podstawa z czarnego 
granitu; wys. całk. 13,5 cm

sygn. u dołu: MITORAJ

cena wywoławcza: 4 700 zł •

78
Marek Szwarc
(1892 Zgierz – 1958 Paryż)

Krucyfiks, l. 20. XX w.

brąz patynowany, 37,5 × 37,2 cm
sygn. p. d.: Marek Szwarc
na odwrocie: J.O.C (Jeunesse Ouvriere 
Chretienne – chrześcijańskie stowarzysze-
nie młodych ludzi z klasy robotniczej) oraz 
adres 7 Roue Saint Vincent Paris

cena wywoławcza: 2 800 zł •

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

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Członek grupy „Jung Idysz”. W latach 1911–1914 studiował w paryskiej École des Beaux-Arts. 
Debiutował w roku 1913 na Salonie Jesiennym w Paryżu, zaś w roku następnym, w Łodzi, odbyła się  pierwsza indywidualna wystawa 
malarstwa artysty. W latach 1922–1939 tworzył niemal wyłącznie płaskorzeźby w metalu, posługując się zapomnianą techniką repusowania. 
Prace te, o tematyce przeważnie żydowskiej, symbolicznej, przyniosły mu sławę i uznanie.  Spowodowały też zainteresowanie tą techniką 
wielu innych żydowskich artystów w Polsce. Twórczość jego, początkowo pozostająca pod silnym wpływem ekspresjonizmu, ewoluowała 
w kierunku prostoty, naturalizmu. W czasie drugiej wojny światowej jego medium stały się drewno i kamień, którym pozostał wierny do 
końca życia. Szwarc uczestniczył w licznych wystawach zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Paryżu prezentował swoje prace obok Picassa, 
Kislinga, czy Pankiewicza. Nieliczne przykłady rozproszonego dorobku znajdują się z zbiorach ŻIH oraz Muzeum Narodowego w Krakowie.

81
Helena Husarska
(1922–2009)

Patera dekoracyjna

ceramika szkliwiona; na odwrocie nalepka 
pracowni artystki oraz ślady pieczątki 
pracowni; śred. 33 cm

cena wywoławcza: 6 300 zł

80
Wacław Bębnowski

(1865–1945)

Waza, 1914

terakota, patyna jasnozielona, dekoracja 
półplastyczna w postaci gałązek i owoców 

oliwki; wys. 22 cm, śred. 27 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł

Polski rzeźbiarz, ceramik. Przedstawiciel secesji i sztuk użytkowych. Jako młody chłopak podpatrywał jak tworzy Jan Chrucki, ściśle związany 
z petersburską Akademią Sztuk Pięknych. Za jego namową rodzice posłali Wacława Bębnowskiego na studia artystyczne do Moskwy. 
W latach 1888–1897 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Izydora Jabłońskiego i Alfreda Dauna. Studiował 
również w Academie Colarossi w Paryżu. Podróż do Monachium zaowocowała fascynacją sztuką użytkową. Tworzył w duchu secesji 
i symbolizmu, inspiracji poszukując w minionych epokach, dziedzictwie antyku, gotyku i renesansu, mitologii Dalekiego Wschodu, a także 
w otaczającej go roślinności. Jego dzieła sprzedawane były w galeriach w Warszawie, Krakowie, Berlinie i Londynie, gdzie współpracował 
np. z firmą Marii Harper.
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84
Figura Songye
Zair, l. 60. XX w.

drewno, metal, rafia; wys. 121 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł

82
Maska
Igbo, Nigeria, 1 poł. XX w.

drewno częściowo polichromowane;  
wym. 48 × 37 × 53 cm

cena wywoławcza: 7 200 zł

83
Maska podwójna

Lega, Zair

drewno; dł. 25 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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86
Podgłówek 
Luba, Kongo, 1 poł. XX w.

drewno; wys. 19,5 cm,  
wym. podst. 17 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

87
Figura matki
Dogon, Mali

drewno; wys. 64 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł

85
Maska hełmowa

Mende, Sierra Leone, 1 poł. XX w.

drewno; dł. 31 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

88
Figura kobiety i mężczyzny

Yoruba, Nigeria, l. 50. XX w.

drewno; wys. 41 cm, wym. podst. 
21,5 × 7,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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91
Figura Avalokiteśvary (Guanyin)
Sino-Tybet, XVIII w.

blacha miedziana, repusowana, złocona 
ogniowo; wys. 30 cm

cena wywoławcza: 15 500 zł

90
Naczynie sakralne do wina „YOU”
w typie naczynia archaicznego z czasów 
Dynastii Shang (XVI w. p.n.e.) 
Chiny, prawdopodobnie Dynastia Ming 
(1368–1644)

brąz, m. 3970 g; wys. 32 cm

Naczynie z bogatą ornamentyką, w tym 
maską Taotie – mitycznego chińskiego
bóstwa, otoczoną labiryntem wijących 
się linii – „modłami” o deszcz i plony. 
We wnętrzu i pod nakrywą archaiczne 
piktogramy.

cena wywoławcza: 39 000 zł

89
Figura Buddy Siakjamuniego

Sino-Tybet, XVIII w.

brąz, blacha miedziana repusowana, 
złocona ogniowo; wys. 33,5 cm

cena wywoławcza: 16 500 zł
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93
Flasza z uchwytem

Chiny, dynastia Liao (907–1125)

terakota szkliwiona; wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

95
Figura lwa
Chiny, dynastia Tang (618–907)

terakota szkliwiona; wys. 19,5 cm
stan zachowania: wyszczerbienia,  
ubytki szkliwa

cena wywoławcza: 11 500 zł

92
Figura damy dworu
Chiny, Dynastia Ming (1368–1644)

terakota szkliwiona; wys. 42 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

94
Para czarek

Chiny, 1924 (okres Republiki)

porcelana malowana podszkliwnie kobal-
tem i naszkliwnie emalią w typie famille 

rose, dekoracja w postaci sceny rodzajowej 
i kaligrafii; wys. 11 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
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97
Waza
De Delftse Pauw, Delft, 2 poł. XVIII w.

fajans malowany podszkliwnie kobaltem; 
na spodzie sygnatura – monogram 
wiązany malowany kobaltem „DP/W”; 
wys. 45 cm

cena wywoławcza: 8 700 zł

96
Wazon

Delft, 2 poł. XVIII w.

fajans, malatury podszkliwne 
i naszkliwne, dekoracja w postaci 

rajskich ptaków; na spodzie 
sygnatura – monogram „LF” 
malowany czerwoną farbą;  

 wys. 25 cm, śred. wylewu 14 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

98
Figura mewy na fali
proj. Max Esser, Miśnia, 1 poł. XX w.

porcelana biała szkliwiona, podstawa 
drewniana; wys. 39 cm,  
wys. całk. 42,7 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

99
Wazon
Berlin, 1 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona; 
wys. 41,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

  

100
Świecznik czteroramienny

proj. Franz Nagy, Allach, l. 1935–1945

porcelana biała szkliwiona, model 
numer 23; na spodzie znak wytwórni 

oraz fragment nalepki firmowej sklepu 
Moritz Stumpf u. Sohn w Gdańsku; 

wys. 10,5 cm, śr. 34 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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102
Serwis do herbaty i czekolady
Miśnia, 2 poł. XVIII w.

w zestawie: dzbanek do herbaty, dzbanek 
do czekolady, herbatnica, paterka, 
6 filiżanek ze spodkami; porcelana, 
malatury naszkliwne, złocenia, dekoracja 
kwiatowa; wys. dzbanka do herbaty 
13 cm, wys. filiżanki 4,7 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł

101
Zestaw do kawy dla 6 osób
Paryż, 1 poł. XIX w.

w zestawie: dzbanek, 6 filiżanek ze 
spodkami; porcelana malowana naszkliwnie, 
złocenia, dekoracja w postaci pejzaży; stan 
zachowania dobry, przetarcia złoceń  
na filiżankach; wys. dzbanka 21,5 cm,  
wys. filiżanki 9 cm, śred. spodka 12,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

103
Dzbanek do herbaty

Miśnia, Marcolini, l. 1774–1814

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; dekoracja w postaci 

pejzaży nadrzecznych ze sztafażem 
w typie Ch. F. Kuhnela; na spodzie 

znak wytwórni; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

104
Para filiżanek
Miśnia, ok. 1780

porcelana, malatury  
naszkliwne, złocenia,  
dekoracja w postaci scen 
pasterskich; wys. filiżanek 5 cm, 
śr. spodków 13,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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106
Kosz ażurowy
2 poł XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
kwiaty, złocenia; na spodzie 
skrzyżowane kobaltowe miecze 
malowane podszkliwnie; dł. 42 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

105
Patera
Miśnia, ok. 1760

porcelana malowana, złocenia; 
na spodzie znak wytwórni; stan 
zachowania: drobne ubytki listków 
na podstawie; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
108

Mała waza z uchwytami
Miśnia, ok. 1730

porcelana, malatury naszkliwne, 
dekoracja w postaci indiańskich 

kwiatów, pawia, insektów; 
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

107
Para filiżanek do kawy
Miśnia, Marcolini, l. 1774–1814

porcelana, malatury podszkliwne i na-
szkliwne, wzór stolikowy, na spodach znak 
wytwórni; wys. filiżanki 6,5 cm,  
śred. spodka 13,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

109
Cztery talerze obiadowe
Miśnia, Marcolini, l. 1774 -1814

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodach znak wytwórni; śred. 23 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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111
Figurka kobiety z koszykiem
proj. Johann Joachim Kaendler, 1737, 
Miśnia, ok. 1740

porcelana, malatury naszkliwne; na 
spodzie znak wytwórni; wys. 17,8 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

110
Figurka żebraczki  

z lirą korbową
proj. Johann Joachim Kaendler, 

1736, Miśnia, ok. 1740

porcelana, malatury naszkliwne; 
wys. 11 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

112
Figurka dziewczynki z dudami
proj. Johann Joachim Kaendler,  
Miśnia, ok. 1760

porcelana, malatury naszkliwne;  
na spodzie słabo widoczny znak wytwórni 
oraz odcisk „23”; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł

113
Figurka damy z kartami

proj. Michel Victor Acier, 1775, 
Miśnia, 2 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne; 
na spodzie znak wytwórni oraz 

numer modelu „F64”; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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115
Figura koguta
proj. Johann Joachim Kändler,  
Miśnia, XIX/XX w.

porcelana, malatury naszkliwne,  
na spodzie znak wytwórni; wys. 37 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

114
Figura bolończyka
proj. Johann Joachim Kaendler, 
1761, Miśnia, 2 poł. XIX w,

porcelana, malatury naszkliwnie; 
na spodzie numer modelu „2880”; 
wys. 22 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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116
Figura jelonka
proj. Willi Münch-Khe, 
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona; na spodzie 
znak wytwórni oraz numer modelu 
„A 1244”; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

119
Figura chińskiego krawca

proj. Alexander Struck,  
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona;  
na spodzie znak wytwórni  

oraz numer modelu „R207”;  
wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 3 700 zł

118
Figura Dyla Sowizdrzała
proj. Alexander Struck, 1941,  
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona; na spodzie 
znak wytwórni oraz numer modelu 
„Q228”; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

117
Figura Koreanki

proj. Max Bochmann, 1953, 
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona;  
na spodzie znaki wytwórni oraz 

numer modelu „Q223”;  
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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123
Figura kota syjamskiego

proj. Theodor Madsen, Royal Copenhagen, 
l. 1975–1979

porcelana, malatury podszkliwne; 
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
121

Figurka „Ariadna”
proj. Albert Caasmann 1914, 

Rosenthal, 1923

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne, złocenia; na spodzie 
znak wytwórni oraz numer modelu 

„K346”; wys. 15 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

120
Figurka „Pierrette”
proj. Josef Kostial, Goldscheider, 
Wiedeń, l. 20 XX w.

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni oraz numer 
modelu „5485/80/5”; wys. 22 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

124
Figura zimorodka
proj. Waldemar Lindström,  
Rörstrand, 2 poł. XX w.

porcelana, malatury podszkliwnie;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

125
Figura pekińczyka

proj. Peter Herold, Royal Copenhagen, 
l. 1975–1979

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

122
Figura „Europa”
proj. Adolf Amberg, 1904–1910,  
KPM Berlin, 1917

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne; na spodzie znak wytwórni 
malowany podszkliwnie kobaltem  
oraz numer modelu „9366”,  
na podstawie sygnatura projektanta;  
wys. 41 cm, szer. 44 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
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128
Filiżanka do mokki
Rosenthal, l. 10. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodzie znak wytwórni i sygnatura 
malarza: Gemalt v P. Biederman;  
wys. filiżanki z uchwytem 6 cm, 
śred. spodka 10,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

129
Filiżanka do kawy
Francja, 1 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; wys. filiżanki 6 cm, 

śred. spodka 13 cm

cena wywoławcza: 450 zł

131
Zestaw do kawy

Rosenthal, 1927

w zestawie: filiżanka, spodek, tale-
rzyk deserowy; porcelana, szkliwo 
kobaltowe, złocenia; wzór Maria;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 
filiżanki 6,4 cm, śred. talerzyka  

19,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł

127
Zestaw do kawy

Miśnia, XX w.

w zestawie: patera, dwie 
filiżanki ze spodkami i talerzykami 
deserowymi; porcelana malowana 

podszkliwnie, złocenia;  
śred. patery 28 cm

cena wywoławcza: 450 zł

126
Filiżanka do mokki
Sarraguemines, 2 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne,  
wys. filiżanki 5 cm, śred. spodka 11 cm

cena wywoławcza: 450 zł

130
Filiżanka do czekolady
Francja, 1 poł. XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; wys. filiżanki 12,5 cm,  
śred. talerzyka 18 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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132
Kieliszek
Huta Kryształowa pod Lubaczowem, l. 20. XVIII w.

szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane, częściowo polerowane; 
na całej powierzchni czaszy dekoracja rytowana w postaci 
wielokrotnie powtórzonego motywu fali z soczewkami oraz, 
w medalionie, pod mitrą książęcą, kartusza z herbami Śreniawa 
i własnym Mniszchów. Kieliszek pochodzi z serwisu wykonanego 
dla wojewody czernichowskiego Józefa Lubomirskiego (zm. 
1732) i jego drugiej żony Teresy z Mniszchów (zm. 1746); stan 
zachowania bardzo dobry; wys. 14 cm

Literatura:  Szkła z hut radziwiłłowskich, oprac.  A. J. Kasprzak, 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1998, t. 2, s. 153, 
Szkła z Huty Kryształowej w starostwie lubaczowskim 1717/1718 
– kon. XVIII w., pod red. A. J. Kasprzak, Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Warszawa 2005, nr kat. 86

cena wywoławcza: 19 500 zł

133
Czarka na cukry
Kotlina Jeleniogórska, l. 40. XVIII w.

Szkło bezbarwne, fasetowane, złocone, 
czasza bogato dekorowana grawerowany-
mi scenami rodzajowymi i pejzażami;  
stan zachowania: trzy niewielkie 
wyszczerbienia w obrębie złoceń  
na krawędzi; wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

134
Puchar z panoramą Karkonoszy
Szklarska Poręba, Huta Preusslera 
w Białej Dolinie, ok. 1750–1760

szkło bezbarwne, dmuchane w formie, 
szlifowane, złocone; wys. 20 cm,  
śred. czaszy 9 cm
Analogiczny kielich reprodukowany  
w publikacji Dietmara Zoedlera  
Schlesisches Glas, s. 121

cena wywoławcza: 26 500 zł
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138
Kubek

Pietr Łobanow, Moskwa, 1865

srebro pr. 84, m. 50 g; znaki złotnicze: 
cecha imienna złotnika „П.А.Л.”, punca 

probierza, punca miejska oraz oznacze-
nie próby srebra „84”; wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

136
Kubek

Moskwa, 1880

srebro pr. 84, niellowane, grawerowane, 
m. 50 g; znaki złotnicze: znak miejski, 

próba srebra „84”, punca probierza z datą 
1880 i cecha nieznanego złotnika;  

wys. 7 cm

cena wywoławcza: 600 zł

139
Miseczka
Moskwa, XIX w.

srebro pr. 84, m. 220 g, emalia 
cloisonne; znaki złotnicze: cecha 
niezidentyfikowanego złotnika „NR”, 
oznaczenie próby „84”, słabo czytelny 
znak miejski; stan zachowania bardzo 
dobry; wys. 6 cm, śred. 12,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

137
Kubek
Moskwa, 1766

srebro repusowane, cyzelowane, złoco-
ne; m. 65 g; znaki złotnicze: częściowo 
zatarta cecha miejska, punca probierza 
„BA” oraz w połowie czytelna cecha 
złotnika, zapewne Stepana Kałaszniko-
wa; wys. 8 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

135
Kufel z pokrywą
S. Friedberg & Söhne,  
Niemcy, ok. 1889

srebro pr. 800, repusowane, cyzelowane, 
grawerowane, złocone, m. 2129 g; znaki 
złotnicze: oznaczenie próby srebra, znak 
wytwórcy; stan zachowania bardzo dobry; 
wys. 31 cm, śred. wylewu 17,5 cm

Kufel z pokrywą na kulistej stopie z puklo-
waniami ujętymi w liście akantu,
brzusiec z czterema rezerwami w ramach 
utworzonych z motywów cęgowych,
liści akantu, muszli i kogucich grzebieni. 
W dwóch rezerwach grawerowane napisy:
Dem Sieger des Goldpokal Jagd-Rennen 
oraz Charlottenburg den 11 Mai 1889.
Pokrywa na zawiasie zdobiona liśćmi 
akantu, puklami i kogucimi grzebieniami.
Masywny uchwyt, w dolnej części rozdwo-
jony, zdobiony motywami rokokowymi.
Puchar był nagrodą w zawodach 
jeździeckich.

cena wywoławcza: 22 000 zł



109108 sopocki dom aukcyjny aukcja Świąteczna

142
Dzban z uchwytem
Georg Roth & Co, Hanau, l. 1891–1906

srebro wytłaczane, odlewane, cyzelowane, 
m. 1015 g; znaki złotnicze: znak wytwór-
cy; wys. 38 cm; w typie XVI-wiecznych 
wyrobów renesansowych, z bogatą 
dekoracją ornamentalną oraz sceną 
bachanaliów; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 11 200 zł

143
Puchar weselny

Hanau (?), kon. XIX w.

srebro, m. 285 g; brak znaków 
srebra; w typie wyrobów  

XVIII-wiecznych; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

141
Kaseta
Birma, 1 poł. XX w.

srebro repusowane, 
odlewane, m. 1,052 g; 
wym. 10 × 18 × 23 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

140
Cukiernica

Ludwik Nast, Warszawa,  
1 poł. XIX w.

srebro pr. 12, częściowo 
złocone, m. 637 g; znaki 

złotnicze: cecha imienna wytwórcy, 
oznaczenie próby srebra „12”; 
wym. 12 × 14,5 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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147
Patera
V. Mayer’s Söhne, Wiedeń, kon. XIX w.

srebro odlewane pr. 800, m. 795 g,  
szkło bezbarwne, szlifowane; znaki  
złotnicze: cecha państwowa dla próby 
800 oraz znak firmowy; wys. 21 cm,  
śred. 27 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

146
Zestaw na biurko
Mediolan, poł. XIX w.

srebro pr. 800, wytłaczane, sztancowa-
ne, odlewane, cyzelowane, m. 275 g; 
znaki złotnicze: znak miejski, punca 
probiercza pr. 800, znak wytwórcy 
„GR”; wym. podstawy 8 × 19,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

145
Cukiernica skrzynkowa

Friedrich Wilhelm Schulz,  
Wrocław, 1 poł. XIX w.

srebro wytłaczane, sztancowane, m. 180 g; 
znaki złotnicze: cecha złotnika, punca 

miejska oraz słabo czytelny znak probierza; 
wym. 13 × 7,5 × 10 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

148
Para świeczników

Malcz, Warszawa, 1866

srebro pr. 84, m. 554 g;  
znaki złotnicze: znak firmowy, 

cecha imienna wytwórcy, znak 
probierni warszawskiej z datą 

1866, oznaczenie próby srebra 
„84”; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 7 200 zł

144
Kabaret na przyprawy
Jean Francois Veyrat,  
Francja, ok. 1838

srebro pr. 1 (950), m. 585 g, szkło 
bezbarwne; znaki złotnicze: cecha 
probierni paryskiej z cyfrą „1”, 
cecha gwarancyjna, znak wytwórcy 
„VEYRAT”; wym. 30,5 × 24 × 11 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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151
Para kandelabrów
Berlin, pocz. XIX w.

srebro, m. 1560 g;  
znaki złotnicze: znak miejski, 
znak złotnika „A.W.L.”,  
wężyk probierczy;  
wys. 61 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

152
Cukiernica

Francja, Dijon, poł. XVIII w.

srebro kute, repusowane, odlewa-
ne, cyzelowane, m. 355 g;  

znaki złotnicze: cecha miejska, 
znak złotnika; dł. 15 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

150
Cukiernica
Wilno, 1879

srebro pr. 84, częściowo złocone, 
m. 800 g,; znak niezidentyfikowanego 
złotnika „MOBШA ACCT”, znak miejski, 
próba srebra „84”, znak probierza 
Timofieja Tripieckiego z datą 1879; 
wym. 13 × 17 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

149
Kandelabr art déco

Sina Herzog i Syn, Kraków, l. 20. XX w.

srebro pr. 3, m. 1345 g; znaki złotnicze: cecha 
państwowa z lat 1920–1931, cecha wytwórcy 

„SH”, punca dodatkowa; wys. 60 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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156
Komplet 9 solniczek z łyżeczkami
Lazarus Posen Witwe Silberwarenfabrik, 
Frankfurt n. Menem, pocz. XX w.

srebro pr. 800, m. 225 g, wkłady szklane
jedna łyżeczka dobrana, jednej brak

cena wywoławcza: 2 500 zł

157
Zestaw sztućców art déco

Akil, Francja, l. 20.–30. XX w.

w zestawie: łyżka wazowa, 
12 łyżek, 12 widelców,  

11 łyżeczek
biały metal; oryginalne etui

cena wywoławcza: 1 000 zł

155
Komplet 6 łyżeczek
J. W. Tiptaft & Son,  
Birmingham, l. 1904–1905

srebro p. 925, m. 55 g; znaki złotnicze: 
cecha państwowa, cecha miejska, litera 
datująca „E” oraz punca wytwórcy „J.W.T”

cena wywoławcza: 300 zł

154
Łyżka środka stołu

Gdańsk, Johann Jacob Bromm 
(mistrz 1760–1801), 1801

srebro odlewane, częściowo złocone, m. 140 g; 
znaki złotnicze: znak miejski z lat 1780–1805,

znak warsztatowy, cecha probiercza Johanna 
Carla Heckera, pruska cecha kontrybucyjna

bita w latach 1809–1812; dł. 28,2 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

153
Sześć łyżek stołowych
W. Ambach, Szczecin, ok. 1840

srebro pr. 750, m. 365 g; znaki 
złotnicze: próba srebra „12 LOTH 
SILBER”, znak wytwórcy „W. AM-
BACH”, wężyk pobierczy; dł. 23 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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161
Buliera

Wiedeń, 1866

srebro pr. 13, kość słoniowa,  
m. 1470 g; znaki złotnicze: cecha 

probierni wiedeńskiej, znak  
wytwórcy „IK”; wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

162
Zestaw do wódki
Władysław Rogalski,  
Kraków, l. 1931–1963

w zestawie: taca i 6 kieliszków; srebro 
pr. 3; znaki złotnicze: znak złotnika 
„WLR”, cecha probiercza z literą 
„K”, punca dodatkowa; wym. tacy: 
25 × 18 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

160
Naczynie do kawioru
Balyan, Turcja, XX w.

srebro pr. 900, wkład szklany,  
m. całk. 430 g; wys. 13 cm,  
śred. 15,5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

159
Pojemnik do cukru pudru

Dragsted, Kopenhaga, 2 poł. XX w.

srebro pr. 925 (sterling), 
m. 275 g; wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

158
Solniczka
Rudolph Baumann,  
Poznań, l. 1840–1850

srebro wytłaczane, odlewane,  
częściowo złocone, m. 105 g;  
znaki złotnicze: cecha złotnika,  
punca miejska; wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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166
Broszka z diamentami

XIX/XX w.

srebro pr. 0,750, złocenie,  
m. 20,47 g; 51 szt. diamentów 

łącznie ok. 3,50 ct, I-J-K/Si;  
dł. 65 mm

cena wywoławcza: 33 000 zł

168
Kolczyki

2 poł. XIX w.

złoto pr. 0,585, srebro pr. 0,750, 
m. 9,61 g; 30 sztuk diamentów 

łącznie ok. 1,00 ct, H-I-J/Si;  
dł. 45 mm

cena wywoławcza: 11 500 zł

167
Broszka z ametystami
Austro-Węgry, XIX/XX w.

srebro pr. 0,750, m. 9,24 g;  
3 szt. ametystów łącznie ok. 9 ct, 
perły głębinowe; dł. 40 mm

cena wywoławcza: 5 500 zł

165
Bransoleta

poł. XIX w.

złoto pr. 0,580–0,375, srebro, 
m. 44,43 g; 10 szt. różowych szafirów 

łącznie ok. 0,7 ct, 347 półperełek (jeden 
ubytek); dł. 197 mm

cena wywoławcza: 8 400 zł

164
Kolczyki z perłami

złoto pr. 14 k, srebro pr. 0,800, 
m. 9,56 g; 86 sztuk diamentów  
w szlifie 8/8 łącznie ok. 1,00 ct, 

H-I/VS-Si, 4 perły hodowane;  
dł. 34 mm

cena wywoławcza: 11 500 zł

163
Pierścionek z ametystem

złoto pr. 0,750, m. 12,70 g; ametyst 
kaboszon, 26 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,04 ct; rozm. 21

cena wywoławcza: 10 000 zł



121120 sopocki dom aukcyjny aukcja Świąteczna

172
Naszyjnik w typie negligee

pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 6,56 g; 
1 brylant ok. 1,30 ct, H/SI2/, 13 szt. 

diamentów łącznie ok. 0,5 ct, perła 
naturalna; dł. wisiorka 44 mm

cena wywoławcza: 33 000 zł

173
Kolczyki

platyna, złoto, m. 5,52 g; 2 szt. 
brylantów łącznie 2,2 ct w starym 
szlifie??; J-K/VVS2, 24 szt. brylantów 
łącznie 0,50 ct; dł. 40 mm

cena wywoławcza: 55 000 zł

171
Bransoletka

platyna, m. 16,60 g; 25 szt. 
brylantów w starym szlifie  

łącznie ok. 1,20 ca, G-J/VS-P; 
30 rozet i rautów diamento-

wych; dł. 210 mm

cena wywoławcza: 10 000 zł

169
Kolczyki z brylantami
współczesne

złoto pr. 0,585, m. 1,89 g;  
2 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,20 ct, H-I/VS-SI1

cena wywoławcza: 13 000 zł

174
Pierścionek art déco

platyna, m. 12,70 g; 1 brylant 
ok. 0,40 ct, 29 szt. brylantów 

ok. 1,20 ct, G-L/VVS-SI2; rozm. 12

cena wywoławcza: 13 000 zł

170
Broszka z atrybutem 

św. Huberta

złoto pr. 0,580, m. 8,26 g; 
2 perełki naturalne, emalia; 

dł. 30 mm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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178
Pierścionek z brylantami
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 15,85 g; 363 szt. 
brylantów łącznie ok. 3,63 ct, G-H/VS-SI; 
rozm. 15

cena wywoławcza: 16 000 zł

179
Pierścionek z diamentami i szafirami

współczesny

złoto pr. 0,750, m. 17,60 g; 98 szt. diamentów 
łącznie ok. 1,40 ct, G-H/VVS-SI, 135 szt. żółtych 

szafirów łącznie ok. 5,40 ct; rozm. 15

cena wywoławcza: 16 500 zł

180
Broszka
Paryż, 2 poł. XX w.

złoto pr. 18 k, białe złoto, 
m. 23,35 g; szmaragd, rubin, 2 szt. 
brylantów ok. 0,05 ct, perła hodowana; 
dł. 52 mm

cena wywoławcza: 9 000 zł

177
Pierścionek
Francja

złoto pr. 0,750, platyna, m. 4,90; rubin 
ok. 1,60 ct, 26 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,50 ct, G-H/WS-VS; rozm. 13

cena wywoławcza: 26 500 zł

175
Zegarek

złoto pr. 0,750, srebro, m. brutto 
21,50 g; 16 szt. rubinów, 44 rozety 
i rauty diamentowe; dł. 49 mm;  
oryginalne etui

cena wywoławcza: 11 000 zł

176
Pierścionek z rubinami 

i diamentami
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 13,67 g; 114 szt. 
diamentów łącznie ok. 2,05 ct, G-J/VS, 
szlif uproszczony 8/8, 29 szt. rubinów 
łącznie ok. 1,74 ct, markizy; rozm. 12

cena wywoławcza: 8 000 zł
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183
Broszka z diamentami

złoto pr. 0,750, m. 30,35 g,  
104 szt. brylanty w starym szlifie  
łącznie ok. 4,50 ct, G-J/SI-P2, 
20 szt. rozet i rautów;  
wym. 40 × 75 mm

cena wywoławcza: 16 000 zł

184
Bransoletka z diamentami

współczesna

złoto pr. 0,585, 
m. 24,75 g; 27 szt. brylantów 

łącznie ok. 2,12 ct, 4 szt. w szlifie 
uproszczonym 8/8, H-L/SI-P2; 

dł. 180 mm

cena wywoławcza: 15 000 zł 

182
Bransoletka typu tenisówka 
współczesna

platyna, m. 26,34 g; 50 szt. brylantów 
łącznie ok. 9,00 ct, F-G/VS-SI1; 
dł. 185 mm

cena wywoławcza: 70 000 zł

181
Naszyjnik

XX w.

złoto pr. 0,750, m. 86,14 g;  
325 szt. brylantów, łącznie ok. 

3,30-3,50 ct, F-G/VS; dł. 490 mm

cena wywoławcza: 22 000 zł
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188
Kolczyki ze szmaragdami

białe złoto, pr. 0,585, m. 8,70 g;  
2 szt. szmaragdów, 22 szt. 

brylantów łącznie ok. 1,40 ct;  
dł. 52 mm

cena wywoławcza: 9 000 zł

190
Pierścionek ze szmaragdem 

i brylantami
Grafe, współczesny

złoto pr. 0,750, platyna, m. 7,52 g; 32 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,20 ct, G-H/SI, 
szmaragd kolumbijski ok. 2,91 ct, szlif 

schodkowy; oryginalne etui, rozm. 16/17
(ekspertyza DSEF nr 031552)

cena wywoławcza: 28 000 zł

189
Wisior z akwamarynem i brylantami
Grafe, współczesny

platyna, m. 21,60 g, 7 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,28 ct, H/VS, akwamaryn ok. 30 ct, szlif 
cejloński; wym. 40 × 20 mm; ekspertyza 
DeGEB nr 16040

cena wywoławcza: 70 000 zł

187
Pierścionek z akwamarynem

złoto pr. 0,750, m. 5,90 g; akwamaryn 
3,41 ct, 10 szt. brylantów  
łącznie ok. 2,00 ct, H-L/VVS;  
rozm. 16/17

cena wywoławcza: 16 500 zł

186
Pierścionek z diamentami

współczesny

złoto pr. 0,750, m. 5,79 g;  
62 szt. brylantów łącznie  

ok. 0,64 ct, 9 szt. brylantów 
w szlifie bagietowym łącznie  

ok. 0,29 ct, H-J/VS-SI; rozm. 13

cena wywoławcza: 8 000 zł

185
Pierścionek z szafirem
Austria, l. 20.-30. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 4,30 g; szafir 
cejloński 6,11 ct, 16 szt. brylantów 
ok. 1,00 ct, H-M/VS-P; rozm. 14

cena wywoławcza: 22 000 zł
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195
Wisior–broszka art déco 

Cartier (?)

platyna, m. 18,60 g; 3 szt. szafirów 
rzeźbionych, 36 rozet i rautów 

diamentowych; dł. wisiorka 42 mm

cena wywoławcza: 16 500 zł

197
Broszka – klips

XX w.

platyna, złoto, m. 17,28 g; 178 szt. 
brylantów łącznie 7,50-8,00 ct,  

I-K/VS-P; dł. 46 mm

cena wywoławcza: 30 000 zł

196
Broszka art déco

platyna, m. 15,20 g; 22 szt. diamentów 
w szlifie bagietowym, łącznie ok. 1,10 ct, 
35 szt. brylantów łącznie ok. 2,50 ct, 131 
diamentów w szlifie 8/8, łącznie ok. 2,50 ct, 
G-H/VVS; dł. 64 mm

cena wywoławcza: 33 000 zł193
Bransoletka

1 ćw. XX. w.

złoto p. ok. 0,580, m. 14,35 g;  
17 szt. szafirów łącznie 6-7ct, 17 szt. 
diamentów w starym szlifie brylanto-

wym, łącznie ok. 3 ct, I-J/Vs-P1;  
dł. 175 mm

cena wywoławcza: 31 000 zł

194
Bransoletka

platyna, m. 18,10 g; 15 szt. 
brylantów łącznie ok. 1,50 ct, 

G/VS; 15 szt. szmaragdów 
łącznie ok. 0,3 ct; dł. 18,5 cm

cena wywoławcza: 16 500 zł

191
Spinki do mankietów z szafirami

Rosja, XX w.

złoto pr. 56 (0,585), m. 5,78 g; 2 szt. 
szafirów kaboszonów łącznie ok. 5,00 ct

cena wywoławcza: 3 200 zł

192
Pierścionek z szafirem

złoto pr. 0,585, m. 4,25 g; 
szafir australijski, ok. 4,30 ct, 
20 szt. brylantów łącznie ok. 
0,65 ct, D/VVS; rozm. 15

cena wywoławcza: 7 700 zł
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199
Zegar kaflowy
Wawrzyniec Beitelrock, Lublin, 2 poł. XVIII w.

mosiądz odlewany, grawerowany, złocony;  
wym.: 70 × 64 × 59 mm

Zegar kaflowy sześcioboczny z repetierem kwadransowym, wsparty 
na trzech nóżkach w kształcie balustra; korpus zaopatrzony w prosto-
kątne, przeszklone otwory w gładkim obramieniu, ujęty jest od góry 
i dołu w wydatne gzymsy zdobione grawerowaną dekoracją, na którą 
składają się liście akantu, muszle i kwiaty. Poniżej górnego gzymsu, 
na wysokości cyfry rzymskiej „XII”, przycisk uruchomiający repetycję. 
Na górnej płycie osadzona biała, emaliowana tarcza z ażurowymi 
wskazówkami, cyframi rzymskimi godzin i arabskimi minut, osłonięta 
wypukłym  szkłem ujętym w mosiężną cargę. W pokrywie osłaniającej 
dolną płytę mechanizmu osadzona czasza dzwonka. Płyta z ozdobnym 
kokiem i dwoma młoteczkami z grawerowaną sygnaturą zegarmistrza 
„Kor leteib Lublin” (niektóre wyroby Wawrzyniec Beitelrok sygnował 
anagramem nazwiska). Mechanizm o napędzie sprężynowym chodu 
z bębnem wyrównawczym i przekładnią ślimakową z łańcuszkiem. Klu-
czyk oryginalny. Stan zachowania bardzo dobry, mechanizm sprawny.
Podobny zegar autorstwa Wawrzyńca Beitelrocka znajduje się w zbio-
rach  Zamku Królewskiego w Warszawie (nr inw. ZKW-dep.FC/199).

cena wywoławcza: 78 000 zł

198
Zegar z konsolą
Joseph Sauer, Znaim (Znojmo),  
Płd. Czechy/Morawy, ok. poł. XVIII w.

drewno rzeźbione, złocone, szkło, emalia; 
wys. zegara 63 cm, wys. konsoli 20 cm, 
szer. konsoli 40 cm                      

Podstawa w kształcie nieregularnej płyty na 
czterech spłaszczonych kulach z dwoma 
antytetycznie ustawionymi figurami lwów. 
Pomiędzy nimi okno na wahadło w wieńcu 
z liści laurowych. Wyżej medalion z przed-
stawieniem mężczyzny z profilu na tle 
kokardy.Tarcza zegara otoczona wieńcem 
z liści laurowych, z tyłu bogata dekoracja 
snycerska, na którą składają się liście 
akantu i ukwiecone gałązki. W zwieńczeniu 
figura uskrzydlonego boga Chronosa, per-
sonifikacja upływającego czasu, oraz figura 
Dzieciątka Jezus na kuli. Tarcza zegara 
z wypukłym szkłem, biała, emaliowana, 
cyfry rzymskie i arabskie. Na tarczy imię 
i nazwisko zegarmistrza oraz nazwa miasta 
Znaim. Mechanizm sprawny, kwadransowy, 
z funkcją budzika. Konsola w kształcie 
jednej czwartej kuli ziemskiej, drewniana, 
złocona, z zarysami kontynentów oraz 
napisem u dołu „Terra incognita Australis.” 

cena wywoławcza: 28 000 zł
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203
Nóż do papieru  
z figurką sowy
Japonia, XX w.

drewno, laka; dł. 20 cm

cena wywoławcza: 800 zł

205
Sztaluga

1 poł. XX w.

drewno mahoniowe; wys. 171 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

204
Sztaluga 
Francja, kon. XIX w.

mosiądz; wys. 160 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

202
Zestaw klamer secesyjnych
XIX/XX w.

1 – mosiądz; wym. 12 × 5 cm
2 –  srebro, kość, emalia, m. 49,6 cm; 

wym. 5,5 × 4,7 cm
3 – cyna; wym. 9,2 × 5,5 cm
4 –  mosiądz złocony, agat; 

wym. 10 × 12 cm

cena wywoławcza: 5 200 zł

201
Lampa art déco

l. 20–30. XX w.

mosiądz, częściowo malowany, 
szkło mleczne, marmur;  

wys. 42 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

200
Ikona Matka Boska 
ukazująca się śś. Siergiejowi 
Radoneżskiemu i Nikonowi
Rosja, poł. XIX w.

tempera, deska, 31 × 26,5 cm
ryza mosiężna, złocona; stan  
zachowania: pęknięta deska

cena wywoławcza: 5 000 zł



wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// Zlecenie licytacji Z limitem i licytacja telefonicZna
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// licytacja online
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, 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 po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg aukcji

/// przyjmOwanie Ofert Od licytujących
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// ceny gwarancyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// licytacja w języku angielskim
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których 
Obiektów dotyczą.

/// tabela pOstąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

/// sprzedaż pOaukcyjna
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. płatnOści

a. czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 

I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

II DefInIcje
Dom aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
uczestnik/licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie 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 zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III sPrzeDaż aukcyjna

1. Obiekty przeznaczOne dO licytacji
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. aukcja

a. rejestracja na aukcję

/// licytacja OsObista
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

re G u L a M I n  s P r z e Da ż y  au kc y j n e j



–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

1. dane OsObOwe
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. Ograniczenia OdpOwiedzialnOści
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. warunki pOtwierdzenia autentycznOści
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
a)  kolejnych właścicieli Obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 

bezpośredniego Nabywcy Obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

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

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

d)  Obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

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

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

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

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

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

4. reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. prawa autOrskie
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. ObOwiązujące przepisy prawa
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony 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 postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.

ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

b. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie 
obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. 
Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, 
jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro 
oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

c. przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

d. płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. Odbiór zakupu

a. Odbiory w galeriach sopockiego domu aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.
 Jeżeli klient sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel 
powinien skontaktować się telefonicznie z galerią Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

c. pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-
nich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 
o wartości powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do 
przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

d. zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. brak płatnOści
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;



z L e c e n I e  L I c y tac j I
AUKCJA ŚWiąTECZNA, 18 grudnia 2021, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3
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: gdansk@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: bank pekao sa 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

imię 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

AUKCJA ZiMOWA
29 STYCZNIA 2022
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

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

 



9 LUTEGO 2022
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKiEGO 

ObiEKTY PRZYJMUJEMY  
DO KOńCA 2021 R.

Julian Fałat (1853-1929), Widok z Bystrej, gwasz, papier, 29 × 62 cm, sygn.. l.d.: jFałat / Bystra



AUKCJA MAŁEGO FORMATU
29 STYCZNIA 2022, GODZ. 19
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, BOH. MONTE CASSINO 43

 Siegried Zademack (ur. 1952), Flirt, olej, płótno, 53 x 70 cm

AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

16 LUTEGO (SOBOTA) 2022
 

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43



SOPOCKi DOM AUKCYJNY W POLSCE:
SOPOT
GALERiA  
SZTUKi DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERiA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERiA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERiA  
GDAńSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERiA  
bYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 

opracowanie katalogu: Roman Nielubszyc, Agnieszka Chrzanowska, Kacper Nadolski 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Kacper Nadolski 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

I okładka – poz. 92 Edward Dwurnik - Tulipan, 2017 r.

II okładka – poz. 180 Zegarek kieszonkowy Invicta, ok. 1900 r.

IV okładka – poz. 123 Broszka z mocowaniem do wisiora, XIX w.

indeks artystów
 

ARTYSTA NIEOKREŚLONY 

Kataryniarz 1

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW 69

BEREŹNICKI KIEJSTUT  68

BERLEWI HENRYK  3

BĘBNOWSKI WACŁAW  80

BORYSOWSKI STANISŁAW  41

CHWAT MOLLI    44

CIEŚLIŃSKA-BRZESKA HALINA  62

DWURNIK EDWARD  73

EIBISCH EUGENIUSZ  13, 52

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  74

ERB ERNO  14

FABIJAŃSKI STANISŁAW  64

GORSTKIN-WYWIÓRSKI MICHAŁ  30

GRONOWSKI TEDEUSZ  49

GROTT TEODOR  51

HOFMAN WLASTIMIL  9

HUSARSKA HELENA  81

JAROCKI WŁADYSŁAW  39

JAROSZYŃSKI JÓZEF  20

KATZ EMMANUEL (MANE KATZ)  54

KLIMEK LUDWIK    55

KONARSKI JAN  5

KOSSAK JERZY  7, 8

 

KRAMSZTYK ROMAN  22

KRYNICKI NIKIFOR  10, 11, 12

KUBIAK MICHAŁ  76

LAMBERT-RUCKI JEAN  77

LAMBRECHTS JAN BAPTIST  26

LE BRUN CHARLES  27

LIPIŃSKI HIPOLIT  21

LIPNIEWSKI ANDRZEJ  72

ŁEMPICKA TAMARA  50

MACKIEWICZ KONSTANTY  35

MEHOFFER JÓZEF  58, 59

MITORAJ IGOR  79

MOKWA MARIAN  43

MÜLLER PETER PAUL  29

NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ  15

NEUMANN ABRAHAM  45

NIKUTOWSKI ERICH  37

OLBIŃSKI RAFAŁ  71

PELUSO FRANCESCO  24

ROSA SALVATOR  28

RUBCZAK JAN  18

RUDZKA-CYBISOWA  61

RYBKOWSKI TADEUSZ  19

SADLER WALTER DENDY  23

SCHREIBER RICHARD  38

 

SĘTOWSKI TOMASZ  70

SICHULSKI KAZIMIERZ  33, 34

SIGMUND MARIAN  56, 57

SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  17

STADEMAN ALFRED  32

STRYJEC RYSZARD  67

STURMHOEFEL MAXIMILIAN BARNHARD  6

STYKA TADEUSZ  4

SUCHANEK ANTONI  75

SZANCENBACH JAN  53, 66

SZWARC MAREK  78

ŚWIDERSKI JAN  46

ŚWIESZEWSKI ALEKSANDER  36

TARANCZEWSKI WACŁAW  65

THOMASSIN DESIRE  31

TRUSZ IWAN  16

URTNOWSKI THEODOR  40

VISO NICOLA  25

WERFF ADRIAEN VAN DER  2

WYCZÓLKOWSKI LEON  60

WYGRZYWALSKI FELIKS MICHAŁ  42

ZAK EUGENIUSZ  48

ZIELENIEWSKI KAZIMIERZ  47

ZIN WIKTOR  63



AUKCJA MAP POLSKI
19 lutego 2022

W gAleRII SoPoCKIego DoMu AuKCYJNego

gDAŃSK, ul. DŁugA 2/3

Z PRYWATNEJ KOLEKCJI, CZ. 2 

Clement de Jonghe, Tabula nova totius regni Poloniae, Amsterdam 1670, stan pierwszy 
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AukcjA ŚwiątecznA  




